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Inflação e juros devem 
tirar R$ 44,7 bi do 
comércio no fim de ano 

Expectativa do início de 2021 não se confirmou e 
setor teme pelas vendas na Black Friday e no Natal 

mais importante 
trimestre do ano 
para o varejo, o da 

Black Friday e do 
Natal, deve sofrer oimpactoda 
alta dos juros, da inflação e da 
quedana renda. Estudo da Con- 
federação Nacional do Comeér- 
cio de Bens, Serviços e Turis- 

mo (CNC), feito a pedido do 
Estadão, estima perda de Rá 
44,7 bilhões no faturamento 

do setor em relação ao cenário 
mais favorável, projetado no 
começo do ano. Em janeiro, a 

expectativa do comércio era 
de faturar R$ 792 bilhõesentre 
outubro e dezembro (4,4% a 

mais do que em igual período 

Fatores que pesam nas vendas do comércio 
em dois momentos 
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Inflação 
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de 2020). Com a inflação bei- 
rando dois digitos, juros em al- 
taequedareal dei, 9%inarenda 

dos brasileiros, o cálculo é de 
que a receita recue a Rá 747,3 

bilhões, A CNC também lem 
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Massa real de 
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Juros médios ao 
consumidor 
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bra que, quando o final de ano 
tem bom movimento, janeiro 
começa comreposição deesto- 
ques e muitos empregos tem- 

porários viram definitivos, o 
que pode não ocorrer em 2022. 

Pinacoteca vai crescer e se conectar ao Parque da Luz 
Realidade aumentada mostra como deve ficar a Pina Contemporânea, área de exposições prevista para ser entregueem lano. Lê 
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Orçamento da União AM) 

Congresso amplia em 139% a 
previsão de emendas para 2022 

Parlamentares propuseram um valor recorde de emendas para 
2022, ano de eleição. Ao todo, deputados e senadores querem 
R$n2z4bilhões para financiar obras e serviços em seus redutos, 

sete vezes mais do que já esta reservado. O valor representa 
aumento de 139% em relação ao que foi proposto em 2020. 

Covid-l9 AM Afundo  Al4e AI 

Com receio de Um teste espacial 
contágio, ao menos para defender o 
TO cidades paulistas | planeta. De 
não terão carnaval ameaças externas 
Hã também casos de prefei- 
turas sem recursos para ban 
cara festa Capital deve deci- 
dir até o fim de dezembro, 
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Lula está mais alinhado 
com Dirceu do que com 
Alckmin, acreditam aliados 

ão tem Geraldo Alckmin para dar jeito en- 
quanto Lula continuar ouvindo prioritaria- 

mente as alas mais à esquerda do PT, avaliam 

aliados do ex-presidente e do ex-governador. 
O desastre da entrevista ao El País comprova, para 
esse grupo, que Lula está muito mais alinhado (em 

todos os sentidos) ao operante ex-ministro José Dir- 
ceu ec a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, do que 

ao ex-governador de São Paulo. Nesse contexto, o 

“namoro” com o moderado Alckmin é lido como rela- 

ção só de fachada, na qual o papel do ainda tucano é 
servir de biombo para encobrir a radicalização de Lu- 
la e do PT. Não por outro motivo, o mercado e o se- 

tor produtivo não desistem de buscar a terceira via. 

e HUMMM, Aliás, o grupo mais 
fiel a Alckmin já começa à 
achar que Lula vai queimar o 
filme do ex-governador de São 
Paulo, especialmente no inte- 

rior, se continuar defendendo 
Daniel Ortega, Maduro, etc. 

e LUÍSXV... Ninguém tem sauda- 
de de Antônio Palocci no PT, 

considerado um “traidor” 
após ter delatado Lula na Ope- 
ração Lava Jato. Mas, em priva 
do, já há quem reconheça a ne- 
cessidade de um perfil mode- 
rado como o do ex-ministro 
ao lado do ex-presidente na 
campanha: a missão seria 
apeá-lo do salto alto. 

e ESPORTE FINO. A filiação de 
Jair Bolsonaro ao PL, no próxi- 

mo dia 30, perdeu, ao menos 
porora,ocaráter de grande fes- 
ta. Na longa reunião de ontem, 
23, ficou decidido que o presi- 
dente assinará a ficha em ceri- 
mónia acompanhada por 
umas cem pessoas, um tanto 
restrita no mundo da política. 

ROAD SHOW. A presidente do 
Podemos, Renata Abreu (SP), 
está gastando sola de sapato 
com seu mais novo filiado, Sér- 

gio Moro. Eles devem viajar o 
Pais, começando pelo Rio 
Grande do Sul. Em paralelo, a 
legenda prevê filiações em 
série nas próximas semanas. 
Uma delas é a do deputado Ale- 
xis Fonteyne (Novo-SP). 

e PASSE LIVRE. Fonteyne conse- 
guiu autorização do seu parti- 
do atual para mudar de time 
antes da janela partidária. A fi 
liação deve ocorrer na semana 
que vem, em Campinas (SP). 

e CONTAS. Estudo do Conselho 
Nacional de Secretarias Muni- 

cipais de Saúde aponta que o 
projeto de lei, em tramitação 
no Senado, prevendo o piso sa- 
larial nacional de enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfer- 
magem, pode abrir rombo de 
R$ 32,4 bilhões nos cofres mu- 
nicipais, fazendo com que eles 

estourem os limites da LRF, 

broadcast' 
Pefelgo 
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Estadão 
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por Kleber Sales 

Arthur Lira (PP-AL), 
presidente da Câmara. 

e SÓ O FILÉ. Diante da postura 
da cúpula do Congresso Na- 
cional para manter em segre- 
do os nomes dos deputados e 
senadores beneficiados com 
emendas de relator relativas 
à 2020 € 2021, um profundo 
conhecedor das engrenagens 
legislativas vaticinou: os par- 
lamentares querem o bônus 
do Executivo, mas não acei- 
tam o ônus. 

e SAIPRALÁ. Ao bloquear oaces- 
so às emendas RP 9, Arthur Li- 

ra evidencia que só pensa na 
sua reeleição na Câmara. 

COM CAMILA TURTELLI. 

A melhor rare em 
meme , , 

| o | - Para Tor 
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B- 

PRONTO, FALEI! 

Roberto Freire 
Presidente do Cidadania 

"Depois do negocionismo pandé- 

mico, do qual foi artífice, resultan- 

do em 612 milmortes e numa 

crise sem fim, Guedes virou nega- 

cionista econômico." 
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Inflação dá lucro 
para o governo 

Alta de preços engorda a base tributária, 
eleva a arrecadação e amplia o espaço para 
os gastos federais em ano de eleição 

ruel para os trabalhadores, 
especialmente para os 
mais de 13 milhões de de- 
sempregados, a inflação 
tem sido grande colabora- 

dora do Tesouro Nacional, importante 
fonte de arrecadação mesmo em tem- 
po de economia emperrada. Pela nova 
estimativa, incluida no quinto relató- 
ro bimestral de receitas e despesas, O 
poder federal deve arrecadar neste ano 
R$ 1,913 trilhão, R$ s7 bilhões a mais 
que o valor projetado em abril, R$ 1,856 
trilhão. Vinte bilhões, mais que um ter- 
co desse acréscimo, devem provir da 

combinação de crescimento do Produ- 
to Interno Bruto (PIB) e inflação supe- 
rior à prevista no início do ano. 

A receita da União normalmente 
cresce mais que o produto. Esse é um 
dado conhecido há muito tempo, Nes- 
te ano, aarrecadação recebe também o 
impulso especial de um dos maiores 
surtos inflacionários já registrados, no 
Brasil, no século 21, Em 12 meses a alta 
de preços ao consumidor já ultrapas- 
sou 10%, A variação prevista no merca- 
do para o período de janeiro a dezem- 
bro chegou a 10,12%, segundo a última 
pesquisa Focus. 

As bravatas e suas 
consequências 

Ameaças do presidente de intervenção na política de 
preços de combustíveis são levadas a sério e afastam 

investidores em terminais portuários 

esde que Jair Bolsonaro 
venceua eleição, lideran- 
ças politicas e da área eco- 
númica aguardam ansio- 
samente o dia em que ha- 

vera moderação no discurso do manda- 
tário. Passados quase três anos de sua 
posse, é possivel afirmar com certa se- 
gurança que isso não vai acontecer. Da- 
da a realidade dos fatos, com o tempo, 
auxiliares mudaram de estratégia: pas- 
saram a diminuir a importância dos ar- 
roubos que o presidente dispara diaria- 
mente. Seria o “jeito” do capitão, e, em- 
bora sua incontinência verbal não en- 

contre limites, suas palavras poucas ve- 
zes se materializariam em atos. 

Se essa versão não convence nem 
mesmo a sociedade civil, não deveria 

surpreender que tampouco seja aceita 
pelos investidores. O resultado pode 

ser visto no leilão de arrendamentos 
portuários realizado na semana passa- 
da pelo Ministério da Infraestrutura. 
Na licitação, considerada a maior dos 
últimos 20 anos, o governo ofereceu 
dois terminais para movimentação de 
combustiveis no Porto de Santos, o 

principal do Pais é o maior da América 
Latina. Ós terrenos se conectam ao sis- 

tema de dutos que interligam a região 
da Alamoa à rede da Transpetro, subsi- 
diária da Petrobras, e se destinam á mo- 
vimentação, armazenagem e distribui- 
ção de granéis liquidos. 

Era de esperar uma intensa concor- 
rência pelos arrendamentos, já que es- 
sas áreas atendem o Estado de São Pau- 

lojum dos maiores mercados consumi- 
dores do Pais, além das Regiões Sudes- 
te e Centro-Oeste. Paradoxalmente, 

um deles recebeu uma única proposta, 
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Aarrecadação tende a engordar, por- 
tanto, mesmo com negócios em mar- 
cha muito lenta, desemprego elevado e 
consumidores empobrecidos. Neste 
ano, a produção da indústria recuou 
em sete dos nove meses de janeiro a 
setembro, na comparação de cada mês 
com o imediatamente anterior. O con- 
sumo também tem oscilado, assim co- 

moa atividade do setor de serviços. No 
terceiro trimestre o desempenho eco- 
nômico foi muito fraco, a julgar pelos 
números já publicados, e no segundo o 
PIB foi inferior ao do primeiro, 

Não ha, portanto, como vincular o 

aumento da arrecadação a um renova- 
do dinamismo econômico. As compara- 
ções com os dados de 2020 mostram 
avanços econômicos mais sensíveis, 
por causa da base de referência muito 
baixa. Mas q desempenho registrado 
neste ano, desde o começo do segundo 
trimestre, tem sido medíocre, Os con- 
sumidores estão empobrecidos, o de- 
semprego é um dos mais altos do mun- 
do e a indústria, além de prejudicada 
pelas más condições do mercado inter- 
no, tem sido afetada por um fenômeno 
global, os desarranjos nas cadeias de 
suprimento de insumos. 

Com receitamaior calguma conten- 
ção de gastos, o Ministério da Econo- 
mia reduziu de R$ 139,43 bilhões para 
R3 95,82 bilhões o déficit primário - 
saldo calculado sem a conta de juros - 
estimado para 2021. Mas, para avaliar 
as despesas possíveis, O Executivo con- 
tinuaa depender da aprovação da PEC 
dos Precatórios e da decisão final do 
Congresso a respeito do auxilio aos 
pobres. Se aprovada no atual formato, 
a PEC dos Precatórios autorizará um 

da Petrobras, que jáoperava a área por 
meio da Transpetro. O outro não con- 
tou com nenhum interessado. Para evi- 
tar problemas de abastecimento, a 
operação deve ser mantida de forma 
transitória pela empresa até que o go- 
verno reavalie as condições da licita- 
ção e coloque a área novamente em 
disputa, 

Aqgusência de lances reflete as conse- 
quências diretas das falas de Bolsonaro 
sobre o setor de combustiveis, um de 

seus alvos mais recentes. Para o presi- 
dente, a culpa pelos aumentos recor- 
rentes é da Petrobras, empresa que em 
sua opinião, deveria ter maior controle 
sobre os preços. À privatização da Pe- 
trobras, disse Bolsonaro, “entrounora- 
dar”, porque a companhia “lucra mui- 
to” e “só dá dor de cabeça”. Não houve 
nenhuma declaração sobre o fato de a 
exploração de petróleo ser umaativida- 
de que pode perfeitamente ser exerci- 
da por outras companhias nem sobre a 
necessidade de o Estado priorizar seus 
recursos no atendimento adequado 
dos cidadãos em áreas como saúde e 
educação. 

Reportagem do Estadão/Broadeast 
mostrou que a percepção de risco so- 
bre o setor e o temor de que o governo 
atue para acabar como preço de parida- 
de de importação (PPT) adotado pela 
Petrobras afugentaram investidores. 
Na fase de estudos da licitação, diver- 
sas empresas teriam demonstrado inte- 

SERGIO MALGUEIRO MIRETRA 

novo cronograma de pagamentos de 
compromissos sacramentados pela 
Justiça. Será um calote avalizado pelo 
Legislativo contra uma decisão final 
do Judiciário. 

Além disso, o teto de gastos depen- 
dera da inflação de janeiro a dezembro 
deste ano, em vez de ser determinado, 
de acordo com o critério ainda em vi- 

gor, pela variação de preços entre julho 
de 2020 e junho de 2021, Os novos cál- 
culos apontam uma folga de Rá 196,1 
bilhões, R$ 14,5 bilhões superior à da 
previsão anterior. A diferença decorre 
da nova taxa de inflação tomada como 
referência, 9,6%-em vez de 8,72%. Mas a 
diferença poderá ser ainda maior, por- 
que a nova estimativa do Índice Nacio- 
nal de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) ultrapassa 10%, 

A inflação beneficia duplamente o 
poder federal, engordandoa base tribu- 
tária e elevando o teto de gastos de 
2022, quando o presidente Jair Bolsona- 
ro poderá influenciar as despesas de 
acordo com seus objetivos eleitorais. 

As manobras para ampliar os gastos 
pioram as expectativas inflacionárias e 
afetam as projeções para 2023 (3,42%) 
e 2024 (3,10%). Todas as previsões da 
pesquisa Focus superam as metas ofi- 
ciais. Já se fala, no mercado, em desan- 

coragem das expectativas, e especialis- 
tas discutem se vale a pena apertar a 
politica monetária, elevando ainda 
mais os juros e prejudicando o cresci- 
mento para controlar as expectativas 
de longo prazo. Pode-se discutir esse 
ponto, mas é preciso, sem dúvida, cui- 
dar do desastroso cenário de 2022, já 
contaminado pela explosão de preços 
de 2021.6 

resse na área, mas a desconfiança pre- 
dominou com a proximidade do perio- 
doeleitoral, que tem incentivado ações 
cada vez mais populistas na busca por 
votos em 2022, Ninguém pode culpar 
os empresários pelo receio, Quem esta- 
ria disposto a desembolsar milhões pa- 
ra arrematar um terminal a fim de usá- 
lo para importar combustiveis e, de- 
pois, arriscar ter de vendê-lo com pre- 
juizo no mercado interno? 

Com proposta única, por sua vez, a 
Petrobras arrematou o outro arrenda- 
mento do Porto de Santos por R$ 558,2 
milhões. À área já craoperada pela com- 
panhia, que domina o segmento, e se 
conecta à refinaria Presidente Bernar- 
des e a um terminal em Cubatão e às 
demais refinarias existentes no Esta- 
do. À previsão de investimentos é de 
R$ 678,3 milhões em 25 anos, 

Para as advogadas Marcela Graça 
Aranha Livia Amorim, sócias do escri- 
tório Souto Correa, existe um grande 
ceticismo em relação à abertura do 
mercado de combustíveis como um to- 
do no Pais no longo prazo, O resultado 
do leilão é apenas mais um exemplo 
das politicas contraditórias deste go- 
vero. Embora técnicos se esforcem pa- 
ra dar andamento a medidas que redu- 
zamopoder da Petrobras no Pais e am- 
pliem a concorrência no setor, não há 

como essas ações prosperarem quan- 
do o presidente trabalha diariamente 
para hoicotá-las.e 
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Privilégios de classe 
e casta na educação 

ducação não é privi- 
légio é o título da 
obra mais impor- 
rante do fundador 
do conceito de es- 

cola pública em tempo inte- 
gralno Brasil, o baiano de Cae- 
tité Anísio Teixeira, que, não 

por homenagem vazia, mas 
por mérito incontestável, 
completa o nome do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui- 
sas Educacionais (Inep). Ou 

seja, a repartição pública que 
administra o Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem), no 
centro das atenções no mo- 
mento. Aliás, Enem e Inep são 
os dois piores exemplos deco- 
moa teoria no nome é inverti- 
da:entreos privilégios de clas- 
se e de casta no Pais destaca- 
se o elitista vezo histórico, 

oposto à intenção benemérita 
do formulador dos Centros In- 
tegrados de Educação Pública 
(Cieps), no Rio, e dos Centros 
Educacionais  Unificados 
(Ceus), em São Paulo. 

Não se trata de imposição 
da direita ou da esquerda, mas 
de uma tradição arraigada, 
que deforma todas as tentati- 
ras de corrigir seu rumo. Inspi- 
rada em Ruth Cardoso, mu- 

lher do então presidente da Re- 
pública Fernando Henrique 

Cardoso, a pesquisadora de 
políticas públicas Ana Fonse- 
ca criou o programa de Renda 
Minima na gestão do tucano 
José Roberto Magalhães Tei- 
xeira,o Grama, em Campinas. 

Aépoca, o ex-reitor da Univer- 
sidade de Brasília (UnB) Cris- 
tovam Buarque implantou no 
governo do Distrito Federal o 
programa Bolsa Escola. A de- 
nominação condicionava o de- 

sembolso de dinheiro público 
ao incentivo para lares pobres 
matricularem a prole. No pri- 
meiro governo Lula, do qual 
Buarque foi ministro da Edu- 
cação, a ideia original alterou 
o enfoque educativo para as- 
sistencialista com o Bolsa Fa- 
milia, que manteve, mas não 

priorizou, a necessidade da 
matricula para o recebimento 
do dinheiro, O desgoverno 
Bolsonaro deixou o programa 
social finar por inanição e pro- 
mete substituí-lo por outro, 
assumido como apenas assis- 
tencialista, o tal Auxilio Brasil. 

Essa inversão da priorida- 
de educacional para a assisten- 
cial direciona, evidentemen- 
te, o objetivo social para o po- 
lítico, assumindo a mendicân- 
cia militante. Seja à esquerda, 
seja à direita, como sequência 
natural dos antigos progra- 

Abandono da instrução 
básica e prioridade 
para ensino superior 

são práticas de 
exclusão no reino dos 

desiguais 

mas paternalistas das obras 
contra as secas e condicionan- 
do a emergência à compra in- 
direta dos votos num populis- 
mocontra o povo, como o pra- 
tica o atual desgovemo. À his- 
tória contemporânea produ- 
ziu a adulteração da denomi- 
nação dos planos de incentivo 
a educação básica em muletas 
sociais para a distância abissal 
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entre as migalhas para a ins- 
trução publica inicial eo dis- 
pêndio insustentável no nível 
superior, O exemplo de 
Inep/Enem é de uma clareza 
absoluta, Criado para avaliar 
e, em seguida, qualificar o ensi- 
nomédio, que seria a priorida- 
de evidente de qualquer ges- 
tor público bem intenciona- 
do, é usado como via de aces- 

so para instituições superio- 
res, substituindo o método 

tradicional do vestibular. A pe- 
renidade dos privilégios de 
classe e casta é óbvia, cega, 
muda e surda, 

A pretexto de extinguir o 
inexistente risco da ditadura 
comunista, o golpe militar de 
1964 paralisou as instituições 
democráticas por 20 anos, 
mas perdeu, por evidentes li- 
mitações intelectuais, a guer- 
ra pelo controle ideológico 
dos câmpus. Quando o regi- 
me ruiu sobre os próprios pés 
de barro, o dominio intelec- 

tual do marxismo-leninismo 
mostrou seu fascínio de cora- 
ções e mentes e exibiu sua ade- 
são ao elitismo dominante 
das origens de classe de seus 
devotos e prosélitos, O Inep 
deixou de honrar o nome do 
pedagogo que o batizara. E o 
Enem sobreviveu ainvasão so- 
Htária do policial federal na 
elaboração secreta da prova. 
Como a intelligentsia socialis- 
ta manteve as superstições de 
cátedras intactas após a inva- 
são do câmpus da Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo pelos meganhas coman- 
dados pelo coronel reforma- 
do do Exército Erasmo Dias, 

em 1977. 
Marx, O papa do “socialis- 

mo cientifico”, não compare- 

ceu na prova a que o menor 
número de inscritos desde 
2005 foi submetido. Mas seu 

arrimo de familia e sócio mi- 
noritario, Friedrich Engels, 

manteve acesa a luta de clas- 
ses num quesito esquisito reti- 
rado de sua insignificante 
obra A situação da classe traba- 
lhadora na Inglaterra. Esse tex- 
to, obsoleto há 176 anos, des- 

de a publicação, desmoraliza 
os autores da prova, que po- 
diam ter tratado do desempre- 
go do operariado brasileiro a 
olho nu na calçada de casa. E 
também às fracassados inter- 
ventores Jair Bolsonaro, Mil- 
ton Ribeiro e Danilo Dupas, 

vitimas da própria ignorân- 
cia. Eles na certa conhecem 
Chico Buarque e Henfil, mas 
dificilmente terão lido Admi- 

ravel Mundo Novo, do britâni- 
co Aldous Huxley, parodiado 
em canção pelo sertanejo Ze 
Ramalho, sucesso na trilha so- 
nora de O Rei do Gado, teleno- 

vela de Benedito Ruy Barbo- 
sa. Dificilmente terão com- 
preendido que o título da can- 
ção, que troca mundo por ga- 
do, ironiza a alcunha pejorati- 
va de fanáticos bolsonaristas. 

Neste momento em que 
crianças desmaiam de fome 
nasclasses, desafiando sua ex- 
clusão da instrução pela des- 
nutrição, a esquerda resisten- 
teca direita demolidora asso- 
ciam-se na manutenção desu- 
mana do elitismo impiedoso 
que expulsa os pobres da esco- 
la e a pandemia do exame esco- 
lar. São cúmplices da inanição 
letal e da repartição da igno- 
rância, unico bem repartido 
na república dos desiguais. 6 

«ADRMALISTA, POETA E ESCRITOR 

Falha no aplicativo 
Que pena! Um partido político 
com ótima ideia democrática de 
fazer eleições prévias para esco- 
lher seu candidato à Presidência 
da República passao maior vexa- 
me e mostra que, em vez de har- 
monia, tem uma enorme frag- 

merntação. PSDB, quem te viu, 
quem te vê! Lastimável, 

Luiz Frid 

Endluizimgmail.com 

Gio Palo 

Melou 
Quem será que quer “melar” a 
votação das prévias eleitorais do 
PSDB? Quem lucra com isso? 

Tania Tavares 

taniatimairhotmall.com 

São Paulo 

Acompanhando as prévias do 
PSDE, fico pensando como se- 
ra, hoje, o partido dos tucanos 

O Estado reserva-se o direito de selecionar e resumir as cartas. 
Cnrrespondêncas sem adentficação jnome. RG endereço o telefone) cera desconsileracda e E-mail; foromibestadaocom 

no governo, Será que parariam 
de brigar? Enquanto isso, Lula 
compara Daniel Ortega com An- 
gela Merkel. Eoque dizer de Bol- 
sonaro, família e sua gangue no 
poder? Pobre povo brasileiro! 

Cecilia Centurion 

ceciliacenturion gigmail com 

São Paulo 

Lula e a ditadura 
Em entrevista ao jornal El Pais, 
Lula afirmou que, se Angela 
Merkel ficou no poder por 16 
anos, o ditador Daniel Ortega 
também poderia ficar. Parafra- 
seando Talleyrand, Lula não 
aprendeu nada e não esqueceu 
nada. Merkel foi eleita democra- 

ticamente pelos alemães, en- 
quanto Ortega prendia de forma 
autoritária e discricionária seus 
adversários naseleições. Não po- 
demos continuarreféns daigno- 
rância de Lula nem da boçalida- 
dede Bolsonaro. Precisamos ur- 
gentemente de alguém que nos 
livre dessa dupla nefasta, 

Leão Machado Neto 

Inetotiuol com br 

São Paulo 

Futuro incerto 
Eagora?Comoéqueoseleitores 
brasileiros fazem? Votaram em 
Bolsonaro para se livrar de Lula, 
e agora terão de votar em Lula 
para se livrar de Bolsonaro? Ou 
tem alguém ai acreditando que 
umaterceira força vai desbancar 
os dois? Pobre Brasil, pais do fu- 
turo incerto e triste. 

Ruy Carlos Silveira Crescenti 

ruvcarosaçiuol com br 

Aguas de São Pedro 

De 2018 a 2022 

Quando das eleições de 2018, eu 
afirmava que votaria até no can- 
didato Cabo Daciolo, mas não 
votariano PT. Atualmente, seria 

até bom que o Cabo fosse nova- 
mente candidato para termos 

uma opção diferente de Lula e 
Bolsonaro. Tiririca, na sua cam- 

panha eleitoral, dizia que “pior 
do que está não fica”, Tolinho, 
Lei de Murphy: nada está tão 
ruim que não possa piorar. Va- 
lha-me Deus! 

Edmir de Machado Moura 

negrinhosofohormail com 

Caçapava 

Utopia 
Para evitar o retorno da corrup- 
ção institucionalizada ou a con- 
sagração do negacionismo char- 
latão e construir os alicerces de 
um projeto para o Brasil, reuni- 
ram-se João Doria, Eduardo Lei- 

te, Arthur Virgílio, Ciro Gomes, 
Sergio Moro, Rodrigo Pacheco, 
Simone Tebet, José Luiz Date- 
na, Luiz Felipe D'Avila, Luiz Hen- 
rique Mandera e Alessandro 
Vieira. Embora haja diferenças 
de visão sobre como atingir os 
objetivos, a partir deste encon- 
troserãoalinhavadas convergên- 
cias de valores a serem pratica- 
dos portodos. Pode-se ainda, es- 
perar a possibilidade de compo- 
sição de uma ou duas chapas pa- 
ra concorrer à Presidência em 

2022. Utopia? Não custa sonhar. 
Nilson Otávio de Oliveira 

nogituol com.br 

São Paulo 

Congresso Nacional 

Despesa no Senado 
Noticiou-se que a senadora Elia- 
ne Nogueira, mãe doministroCi- 

roNogueira abastece aviões par- 
ticulares com verba do Senado 

emlocais de agenda do filho. Se- 
rá que vai ficar por isso mesmo? 

Robert Haller 

robelisatgtterra com.br 

Gaio Paulo 

Competência concorrente 
Como leigo, não sei se é legal- 
mente possivel passara respon- 
sabilidade sobre o controle da 
Amazôniatambém pará os Esta- 
dos que a compõem, assim co- 
mo fez o Supremo Tribunal Fe- 
deral (STF) quando julgou que 
aUnião, Estados, Distrito Fede- 
ralemunicipiostêm competên- 
cia concorrente para adminis- 
trara pandemia de covid-19. Pe- 
lo que temos visto, embora te- 
nha havido várias promessas 
do governo federal de controle 
das queimadas e dos desmata- 
mentos ilegais, eles continuam 
acontecendo. 

Wander Braghiroli 

wander bragithotmail.com 

são Paulo 
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Imagens meramente Hustradivas. 1, Tiago 3X versão Pro, cor súlada, amoimodelo 2021/2022. Preço prompcional de lançamento a partir de R$ 107.080,00 à vista. 1.1, Taxa 09%: entrada de BO [RS 86.902,00), saido em 12 parcelas mensais de R$ 2.044,23, com smtindação de taxa de 000% ara é 0,00% 
da Cadastro de R$ 2.300,00 fndusa na parcela), valor tolal financiado de RS 125.220,72 (Banco Financema Alta SMA). 2, Tijgo 5X 1.5 TAS, anoimodeds FO FAOS2, por R$ 125.050,00 à vista Válido para cores metalizados p parolizades, 2/1. Taxa 0%: entrada de BOSS (RS 108.702,00, saldo em 12 
da RE 2.785,00, com esslação de taxa de 1,70% am E 22,585 aa Tara de Codasão de RE 2.900,00 (Inchesa na parcela), valor total Enseciado de R$ 150.355,00 (Banco Financeira Alta 3,8,.4, Tiggo 7 1.5 TXS, anoimodedo 2021/2022, por R$ 185.000,00 à vista, Fândo para cores metsfizadas à 
abre de 2072 entrada de 0% [AS TAASS [NI saldo em ZA parcelas messate de R& d. 05,05, com simulação de taxa de 1,78% ana e 23,58% asa Tordo de Cadastro de R$ 2.200,00 (inchia na parcela), valor fofal financiado da R$ 17302604 [Banco Financalra Aa Sihj A Tappo E TAS, annireadato 
financiado de R$ 201.245 [Banco Financeira Alla S/Mp 4% Parcela para abri de 2022: enfrada de 5064 (R$ 8/0065, 00), saldo em 24 parcelas mensais da R$ 5.015,23, com simulação de taxa de | TEM aum, 6 2x5 aa, Tarta de Cadastro de R$ 2.300,00 [inclusa na parcedas, valor total fmsmclado 
UN na Tanita do Cadastro de RS 2.300,00 jeclusa ma parcela, valor total financiado de R$ 141/081,72 [Banco Financaira Alla S/A], 5.2 Parcela para abril da 2027: entrada da 500% [RE BAGS DO, palio em 24 parcelas mensais de RÉ 3.811,43, com simulação detaxa do 17H Am, E 23,58% da 
da Eabota Fipe os veiculos que estiveram com seu documento dmico de transferência = OUT = no nome do comprador de votoulo Dkm gu om nome de parendes de E grau fpale, filhos e cônjuge), desde que comprovado o paranfesco por moto de documentação odicial, =) Garantia de fábrica ativa, 3% 
por laudo de visíoria cautelar pesicizi, com aprovação do veiculo, sem resárição, em empresa do vistoria indicada polo concessionário 2 TMotors. 5% Chave reserva am porieitas condições de uso, Mlameal do Proprictário o certificado de garamila devidamente preenchido com as rovisheos realizadas 
Eleger; em ando motors combrigierias, Mesta campanha não praficamos freça com ireco, 7. Tres primeiras revisões grátis. Console condições nas concesmonárias autorizadas. Condição exclusiva para a Rede do Concessionárias CADA Chery DET Motors. &. Promta-entrega. 9. Chente Tits 
Tprestação mesidoal de ato AE 43.155,00 (ASS do vator do bem). Tariêa de Cadastro de R$ 200/04) e custo do Aegisiro de Contrato a depender do Estado. Exemplo preço sugendo Tiggo 3X Plus MIO? entrada de SAS4s DO (SOS, valor financiado total de R5 142.830,36 fumlor financiado de 

por R$ Isa ão à vista, válido para cores metalizidas e porolizadas, cu fmanciado com a Rranceira Álfa nas seguintes condições: entrada eoinérma de A$ f7 SS, (MD (Siri. paroetas mensais de R$ 1.526,71 abé 35 meses mais À prestação ressdeal de adá R$ SA. 00 (AOS do valor do bem, Tara 

(dit do valor do bem). valor das 35 parcelas será de R$ TOSA ÕO x MA = R$ 1.506, Primeira prestação Exa com vencimenio para dO dies do fechamento do tinanciamento. 3- Tiggo 7 1.8 TX& ano/modelo ALF PMI por RÉ 141 SS) à mista, válido pará cores metiizadas é pernbzadas, 

do Estado. Extrmplec preço sugerido Tiga 7 1.5 TES Moi 2022, entrada de 456,00 [MPL valor firanciado total de R$ 1910026 (andor financiado de R$ 74,455,/00 4 R$ 200,00 de tamita) e saldo residual de AS 59.596,00 (40% do valor do bom O malúr das 35 parcelas será de AS PO. PAS DO x 

minima de AS GASES, [MI (MPS, paréetas mensais de R$ 225786 abé 45 meses mais À prestação residual de 2hé BS TS.t,D0 jair do valor do bem. Tarbia de Cadastro de AS 2,0) e custo de Begistro de Contrato à deperder do Estádo. Ememplo: preço sugerido Tiago É TRS 2212022, entrada 

dias do Techamendo do Franciamento. 5- Armico 8 Pro GS, cor sólida, anoimodeds 2021 (207, por RE AS TITS DO à vista, ou financiado com à Finandeira Alia nas seguintes condições: entrada minima de Rã BA 995,00 (MM), parcelas mena de R$ 1.599,14 abé 35 meses mais 1 prestação 

RS 2.900,00 de tarbia) e maldo residial de AS 55 108,00 (Alt do valor do bes). O valor das 35 parcelas será de AS Ti.205,00 » 0 ÃO = 051.520,14. Primeira prestação fixa com vencimento para d0 dias do fechamento da Feameiamento. Condições de financiamento sijuitas a análise é aprovação 
présmio de seguro pago peta Aesochery (Associação dos Concessitidrios CADA Chery), com assistência a vidros, asaietêmcia 24 horás e carro reserva, válido para os modebes Tipos 2, Tiggo 6X, Tiggo 7, Tigpo À, Asrizo 5, Atrico de Tiggo AX automltico ou mana, Indas au cores disponiveis, O km, 

processada epda & emissão da apólice por meio de endosso, segundo sé Eórdiiçies tariárias vigentes na dela do chleuio, has disposições aqui referidas são uma Brave descrição sa predio. hs coberturas dos profetas, GErriçÕã & exclusões estão espeedicadas mes respectivas clisulas coniratuaia. 

présmica da seguro o PiSPasep, com aliquoia de 0,65% (zero vingula sesgenha é cinco por comdo) e a Cofins, com sligunta de 45 iqualro por cesto). Consulle condições da cobortira na concessionária. Todos com pari! único em todo à Brasil, eicabo para o Estado do Mio de Janeiro, que poscui as 

Perigo 5, Arrizo &, Tappo EX, Tingo 7 e Tiggo E — a calculado mo aletema da Alta (ã com o desconto comercial + desconto de R$ 501,00 relativo mo bles a ser cobrado da concessionária). Condições de Bsamciamento sujas a análico é aprovação de cebdio e demais condições do produio 

tanga E voraões nas concessionárias autorizadas. Às condições podem sor aleradas a qualquer momento som prévio aviso, ema fino de Prebição do mercado. he promoções constandes desta anúncio não» são cumuletivas entre si nam com nenhuma cubra promoção qua vise a per vedculada 
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Aa. Tania de Codastro de RS 2500, 0) [intlasa nã parietal, valor Loto fingncsado de AS Tina (Basco Feancuirs Alta S/A). 1.2 Parcela para Abri de S027 entrada de ia [R$ 5.005,00, saldo em 24 parcelas mengams de AE 1.008,59, com simitação de lasca de 1 ,7E% um. 6 23,58% aa. Tarifa 
parcelas mensais da AS 2.520,25, com simulação de fama de 064 a. é 064 da Taritá do Cadasho de AS 2300/00 firiciaaa na pomoéia), vetor total fmanciado de R5 138,07,90 jBanto Financeira Ala SAL Z2 Parcola para abri dá 2022: eofrada do 508% (RE 67005, 00. caldo em 24 parcelas menaais 
poralizadas, 3,1, Taxa 2: entrada de DOS [RE TOTO, galdo eo 12 parcelas mananis da AS 2745/68, com alinilação de tasa de 0,00% ama MPS na. Tarita de Cadastro de RÉ 2,3000007 fnidisa na parcela), vador Loka Bmanitado dé RS 152,139,05 [Banco Fmancalra Alta S/A), 2.2. Parcela para 
SUP ivene, por R$ 487.08DUM à vista. Válido para-cores metalizados e parolizadas 0,1. Taxa 08 entrada da ADS (R$ 15E382 O), toldo em 12 parcelas mensato de RS 2.589,05, com aimulação do taxa de 0,009 am. 6 DO na. Tanita de Cadastro de R$ 2.300,00 Ônchisa na parcela), valor botei 
de R$ 228.950,52 (Banco inancalra Alla S/Ap5, Arrizo 6 Pro 1.57 autos, cor sólida, ano/emodsto 021 /P07a, Valor promelomal à vista a partir de R$ 137/600,00/5,1, Taxa (Ses enirada de MEL (RS TIO ,/00), saldo em 12 partelas messale de R$ 2.557,47, com elemitação de taxa de DMPL am, & 
Tarifa de Gadastro do R$ 2H40,00 (nelas na parcela), valor total tinametado do R$ 18046032 (Sanga Financolra Ata S/h/.6 Campanha Tabela Fipe válida para os modelos O kim CADA Chery pronta-entrega, se reunirem as seguintes condições, cumulativamente: 1º) Serão pesthos na broca mo valor 
Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela fabricante; veleodos de arnimodedo 27 a Z047 (consulta Labial, com quilorsesragem limitada à 1LIMM) kem por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo o duro eloi avarias, dy Enquadramento do veiculo nas condições acima 
dentro do prazo detemeinado pela fabricame nos termos do Manual do Proprietário. 5) O volcaio dove estar om perteítas condições de uso, Gem A necassietado de repaco e troca de poças, Campanha válida somente na troca dos mpdloága em estoque sa comcensinnária Gonsuhie tabela dos modnlos 
CADA Cheng 1= Tiggo 3X versão Pro, cor sólida, anoimodalo SEFAZ? Preço promocional de lançamento a partir de SO SM00 à vista cu financiado com a Fesnçoira Ália nas seguintes condições: entrada minima do R$ 52.585,00 (1% parcelas mensais de RS 1.267,76 até 35 mases mais 
RE a os id + R$220,00 de tarifaj e saldo residual de R$ ds 156 00 [atos do unos dó bém) O valor das 35 parcelas será de AS SE Mo DO nossa = R$ 1267/76 Prime prestação fica Com vencimento para 50 dias do fechamento do financiamento. 2 Tiggo SK 1.6 TES, annimodeão di fatia, 
de Cadastro de Rã 2.256,40 e custo-de Registo de Contrato à depender do Estado, Exemplo: preço sugerido Tiggo 5X 1.5 TAS 2021 AS entrada de 7988, DOM valor financiado dota! de RS TIS (unhor Eimamçindo de R$ 78,00 + ES 240000 de tarifa) e sado residual de R$ 84.248,00 

ou financiado com a Financeira Alia tos seguintes condições: entrada minima de RE 14,455, 0) (MPS), parcelas mensais de R$ 1.722,57 abé 35 meses mais 1 prestição residual de abé RS 64/5598 Mb [MRS domador di beem). Barifa de Cadastro de R$ 2900/00 e cesto de Avgistro de Contrato a depender 

DL = R$ 1.522,81. Primeira prestação fixá com vencimento pará 30 dizes do fecharimento do financiamento. 4- Tigga À TES anoimádelo 2021/2022 por R$ 15798000 à vista, vúlida para cores metalizados e perólizadas, du finanoiádo com à Ainanosia Alla nas seguimies condições: errada 
de 58.605 00 (50%), valor financiado total de RE 260.472,90 pvrálor Brçanciado de R$ 92.905,00 + R$ 2 9001/00 de tarifa) e saido residual de AS 75766,00 (Sr do malor da bemp O valor dás 25 parcelas será de AS DN 256 DO x QUPAA = R$ 2.267,06 Primeira prestação fixa com vescimento para SO 

residual de abé RS 55.158,00 (Mio do vator da Bem. Tara de Cadastro de RS 2300/00 é casbo de Registra de Contrato à depender do Estado. Exemplo: preço sugerido Tiggo 4X Plus 2027/2022, entrada de 6890500 (5065), valor Brccciado total de AS dE DA fralor Financiado de AS ESSA DO + 
de crédito, bem coino demais condições do prodifo vigentes nes data da contratação O custo eletivo fnlal, as laxas é ds encargos podes variar em função da estrada e do prazó. Condição emelusiva pára a Rede de Conbessndrias CADA Chery D2t Motors. 10 Seguro completo CADA Chery, com 
animado SMP. O seguro será garantido pela ARis Seguradora, é todo à proceso deverá ser realizado pelo corretor de seguros indicado pela concessionária Será observada à chaste de búrivs à que o segurado les direito. Qualquer aleração deseçada pelo segurado somente será 
Processo SUSEP 15514 7DDAS2DOS-B. À aceitação do seguro estará sujeia à análise do risco. D regisio desse plano nã SUSEP pão irplica, por parte da eulárgaia, incerfivo vu recontendação à sua comerciaização. D segurado está ciente, contorna Loi 1274/2012, de que incidem sobre 0a 
condições a seguir para os veiculos comercializados no Estado do Rão de Janeiro, haverá um descono na tarifa oferecida pela Ada composto pela soma de ima desconto comercial perescido da valor do bbmis pago pelas concessionárias, fussim, ns preços pará 08 clignfes erho: Tappo 2, Tiggo SE, 
vapernes na data da contratação, Essas condições não são válidas para venda dota, troca de vedeutos usados de frota, tásia, Jocadoras, bilhos e seguradorhs e velcilos recuparados de seguradoras. Condição emclusiea para a Rede de Concessionárias DZi Mobora. Consulta demais modelos, cores, 
no mesmo partodo. d CADA Chery está am conformidade com q Progranta de Conhrola de Polulção do fr por Voltalos Automotores — PROCONVE. Promoções ublidas nhó 20012021 -0u poequanto durarem os estoques, Mais informações: amado imotors,com broferias 
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Economia de carbono neutro: o futuro do País 

Luiz Felipe D'Ávila 

mundo está sen- 
do redesenhado 

muito depressa. 
Desta vez, numa 

direção que favo- 
rece nosso país acima de todos 
os outrosno planeta, Uma jane- 
la curta, que até agora vem sen- 
do ignorada. Como pré-candi- 
dato do partido Novo à Presi- 
dência da República, vou lan- 
car uma proposta para tirar a 
Nação do atoleiro em que foi 
jogada pela prevalência do jogo 
ideológico do seculo passado é 
levá-la para o caminho da eco- 
nomia de carbono neutro. 

O mundo do futuro combi- 
nametas restritas para a sobre- 
vivência de uma natureza sau- 
dável com o desenvolvimento 
de novas tecnologias, capazes 
de dar conta dessa combinação 
gerando emprego e renda. As 
fontes renováveis de energia 
são apenas as faces mais visi- 
veisdosresultados danova eco- 
nomia. Começadas como um 
esforço de mudança derivado 
das necessidades ambientais, 
elas estão se impondo porque 
alcançaram uma competitivida- 
de de custos capaz de tornar 
pouco rentáveis os já pouco 
atraentes investimentos em 

energia fóssil, Em apenas dois 
anos, entre 2019€ 2021,0 balan- 

ço dos investimentos de capi- 
tal globais em energia muda- 
ram radicalmente. A fatia das 
renováveis passou de 30% para 

TEMA DO DIA 
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a” | 

Pandemia 

45% do total neste curto perio- 
do. Em dinheiro, de Us$i8obi- 
lhões para US$ 250 bilhões. So- 
lare cólica as novas fontes mul- 

to eficazes econômicamente, 
crescem de participação no 
mercado em velocidade altissi- 
ma. Estamos décadas na frente 
da concorrência nesse quesito. 
Evamos acelerar. Meio ambien- 

te muito melhor, mercadomui- 

to maior, esse é o movimento 

central da economia de carbo- 
no neutro. 

Mercado e meio ambiente, 
esse o novo modo de organizar 
aeconomia. Visto sob esse pris- 
ma,o futuro do Brasil é promis- 
sor. O começo de tudo são me- 
tas nacionais rigorosas para car- 
bano neutro, com datas e cro- 
nogramas - para a combinação 
de mercado crescente e am- 
biente preservado. Essa mu- 
dança no modo de planejar o 
governo começou em dezem- 
bro de 2019, na União Euro- 

peia. Desde então, quase todos 
os paises fixaram uma meta de 
carbono neutro em 2040 - q Ex- 
ceção é a China, que cravou 
2060. Em todos esses paises, O 
procedimento básico para che- 
gar lã é o mesmo: garrotear o 
uso de combustiveis fósseis, 

mudar a infraestrutura de dis- 
tribuição de energia, taxar a 
emissão de carbono e usar o di- 
nheiro para acelerar a mudan- 
ça. Isso é assim porque todos 
esses países têm uma matriz 

Lira De 

Mundo está entrando em quarta onda de 
covid-19, diz diretora da OMS 

“Na região das Américas, há uma transmis- 
são comunitária continuada, com pequenos pi- 

eemgrande escala, 
reflorestar para 
empregar madeira em 
atividade econômica e 
fixar carbono, e receber 
créditos por isso 

energéticacomumnivel de fós- 
seis em torno de 80% do total, 
além de pouca ou nenhuma ca- 
pacidade para capturar o carbo- 
no que emitem -ométodo tec- 
nologicamente mais eficaz pa- 
ra isso ainda é antigo como a 
natureza: árvores em cresci- 
mento fixam carbono para mol- 
dar seus troncos. 

Neste contexto, o Brasiltem 

possibilidades maiores do que 
qualquer outro pais no mundo, 
Para isso,a cegueira trazida pe- 
la ideologia precisa acabar. Na 
arcaica visão do governo Bolso- 
naro, meio ambiente melhor é 

Comentários de leitores no 
portal e nas redes sociais 

e “Gestores que estão retirando o uso obri- 
gatório de máscaras nesse momento têm as 
mãos sujas de sangue,” 
ELPIDIO GOMES 

e“A Europa está com esse sério problema 
porculpa dos negacionistas, infelizmente!” 
DOUGLAS REIS 

s“Só quem é muito alienado está tentando 
voltar a viver como antes da pandemia.” 
FERNANDA BABSI 

e “Lembrando que para entrar no País basta só 
o PCR, não importa se foi vacinado ou não” 
JÉSSICA BRIGUENTI 

Mm) MAS REDES SOCIAIS 
Veja outros destaques e participe das discussões no 

sinônimo de atividade econô- 
mica restringida. Progresso se 
faz apenas com a destruição da 
natureza. Mercado sem meio 

ambiente. Na arcaica visão da 
esquerda, atividade econômica 
é igual a destruição ambiental e 
mercado e capitalismo são os 
vilões que destroem a nature- 
za. Por isso defendem uma po- 
lítica de preservação ambiental 
que é igual ao combate ao capi- 
talismo como um todo. 

Onde o Pais falha? As emis- 
sões de carbono brasileiras es- 
tão ligadas ao ato de queimar 
inutilmente florestas (emiti- 
mos muito carbono com isso) 
e não tomar os devidos cuida- 
dos com o manejo das áreas já 
desflorestadas. Enquadrar es- 
se desastre na economia de car- 
bono neutro vemaserogrande 

caminho para o futuro do Pais, 
aquele que será tenazmente 
perseguido por um Brasil ca- 
paz de conciliar meio ambiente 
e mercado, 

O primeiro ato vem a ser 0 
de combater duramente o des- 
matamento, especialmente na 

Amazônia. À conta na direção 
da economia de carbono neu- 

tro melhora com esse ato, mas 
não será essa a mudança 
maior. Vamos implantar no 
Pais um programa que só o Bra- 
sil pode fazer em todo o plane- 
ta: reflorestar, tanto para em- 
pregar madeira em atividade 
econômica quanto para fixar 

carbono, recebendo com justi- 
ça os créditos que o mundo 
tem para financiar essa ativida- 
de. O Brasil vem a ser o único 

pais do planeta que pode fazer 
isso depressa e em grande esca- 
la. Por isso o movimento vai 
atrair capitais mundiais. É tu- 
do isso sem mexer em um mili- 
metro de terras produtivas. As 
florestas naturais ficam onde 
estão, As novas florestas ocupa- 
rão uma fração dos so milhões 
dehectares deterras considera- 

das degradadas, aquelas nas 
quais a cobertura original foi 
destruida e hoje não são apro- 
veitadas economicamente. 

Essas terras estão espalha- 
das por praticamente todo o 
território nacional, O emprego 
delas para a captura de carbo- 
no por árvores vai ser a ativida- 
de por excelência para o Brasil 
montar sua estratégia de carbo- 
no neutro, criar empregos em 
massa para populações de me- 
nor renda e aumentar a rique- 
za. Aquilo que as grandes eco- 
nomias do mundo querem pa- 
razoço o Brasil vai ter ainda na 

década de 2030. Com adiferen- 
ça de que, em nosso pais, mer- 
cado e meio ambiente serão si- 
nôónimos muito mais fortes 

que no restante de um planeta 
renovado. & 
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cos, enquanto a Europa está entrando denovo em 
uma ressurgência de casos”, explicou a brasileira 
Mariângela Simão, uma das diretoras da OMS e 
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“ongresso amplia em 
quase 140% a previsão 
de emendas para 2022 

Parlamentares querem R$ 112,4 bi em recursos 

públicos para seus redutos eleitorais; valor é recorde 

DANIEL WETERMAN 

LAURIBERTO POMPEU 

Na ofensiva para controlar 
uma fatia maior do Orçamen- 

to da União, parlamentares 

apresentaram um valor recor- 
de de emendas para 2022, ano 
de eleição. Ao todo, deputados 
e senadores querem R$ 112,4 
bilhões em recursos públicos 
para financiar obras e serviços 
em seus redutos eleitorais, se- 

te vezes mais do que já estáre- 
servado para o ano que vem. O 
valor representa aumento de 
139% em relação ao que foi pro- 
posto em 2020. 

Deste total, R$ 3,3 bilhões 

são em transferências diretas, 
que ficaram conhecidas como 
“emendas cheque em branco”, 
nas quais prefeitos e governa- 
dores podem gastar sem preci- 
sar prestar contas. 

O apetite maior dos parla- 
mentares se dá após o Supre- 
mo Tribunal Federal (STF) de- 
terminar a suspensão dos paga- 
mentos das emendas de rela- 
tor, mecanismo do orçamento 
secreto usado pelo governo de 
Jair Bolsonaro para obter 
apoio no Congresso, revelado 
pelo Estadão. Os R$ 112,4 bi- 
lhões pedidos incluem outras 
modalidades de emendas: as 
individuais, as de bancada e as 

de comissões. 

DINHEIRO PARA EMENDAS 

Quantia apresentada pelos parlamentares supera em 
139% 0 que foi requisitado no ano passado 

EM EILHÕES DE REAIS Ds ALCA APRESENTADO 
PELOS PARLAMENTARES 

BM VALOR 
APROVADO 

nZ4 

mn 

FONTE: COMEM META DE DAÇAMENTO DO CONGRESSO | NPOGRAPICO-ESTADÃO | 

O aumento também ocorre 

emmeio à discussão da Propos- 
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios, que po- 
de abrir uma folga no teto de 
gastos - regra segundo a qual as 

Limites 

A aprovação de quanto 

será destinado aos 

parlamentares depende da 
votação do Orçamento 

despesas do governo devem 
ser limitadas à inflação — e abri- 
gar parte das demandas dos 
congressistas para 2022. Aapro- 
vação de quanto será de fato 
destinado aos parlamentares 

depende da votação do projeto 
orçamentário, em dezembro. 

INÉDITO, Nessa fase de apresen- 
tação de emendas, tecnicos do 
Congresso costumam dizer 
que“ocêuéo limite”, pois par- 
lamentares podem pedir quan- 
to-quiserem, O valor final, po- 
rém, deve cair, já que nem to- 
das são aprovadas. Mesmo 
com a futura redução, o volu- 
me de verbas proposto por de- 
putados e senadores é inédito. 

Em 2029, porexemplo, ova- 
lorindicado parao Orçamento 
foi de R$ 47 bilhões. Com às 
vetos de Bolsonaro e outros 
cortes que ocorreram nos últi- 
mos meses, O total aprovado 
caiu para R$ 35,5 bilhões. 

Entenda as diferentes 

modalidades de repasses 

& Emenda individual 

É uma indicação que cada 
deputado federal ou sena- 
dor tem direito de fazer ao 
Orçamento, quer ele seja da 
base ou da oposição, Desde 
2015, 0 govermo federal é 

obrigado a executar essas 
despesas. Atualmente, cada 
parlamentar pode indicar 
até R$ 16 milhões. 

o Emenda de bancada 

Parlamentares também têm 
direito de fazer indicações 

em conjunto com a bancada 

de seus Estados, Cada uma 
das 27 bancadas pode defi- 

nir como o govemo deve gas- 
tar R$ 213 milhões em obras 
e serviços. O pagamento 
também é obrigatório. 

e Emenda de relator 

Permite ao relator-geral do 
Orçamento definir onde se- 
rão alocados bilhões além 
das emendas individuais e 

de bancada, sem transparên- 
cia. E o mecanismo utilizado 
pelo governo no orçamento 
secreto. 

é Transferência especial 

(emenda 'cheque em 
branco") 

Mecanismo de transferência 
das emendas individuais 

sem que o parlamentar defi- 
na como deve ser usado o 

dinheiro. Assim, a prefeitura 
ou o governo estadual tem 
liberdade para gastar. 

A busca por recursos para 
bases eleitorais envolveu até 
mesmo ministros de Bolsona- 
ro. Deputados licenciados, 
Onyx Lorenzoni (Trabalho) e 
João Roma (Cidadania) pedi- 
ram exoneração do governo pa- 
ra reassumir os cargos na Cá- 
mara € apresentar emendas, 

Onyx é pré-candidato ao Palá- 
cio Piratini, no Rio Grande do 
Sul, enquanto Roma avalia dis- 
putar o governo da Bahia. 

Oprojeto de Orçamento en- 
caminhado pelo Executivo re- 
serva R$ 16,2 bilhões para 

emendas impositivas, que têm 
o pagamento obrigatório pelo 
governo, especificamente pa- 
raatender às indicações indivi- 
duais e de bancada. Qualquer 
valoradicional precisa de espa- 
ço fiscal, ou seja, o Congresso 
terá de usar a folga no teto de 
gastos ou cortar outras despe- 
sas de interesse do governo. 

'CURRAL ELEITORAL. O lider 

do governo na Câmara, Ricar- 
do Barros (Progressistas-PR), 
afirmou que o aumento das 
emendas é necessário e classifi- 
coua ofensiva dos parlamenta- 
res como uma reação à decisão 
do STF de suspender as emen- 
das de relator. “Precaução con- 
tra ativismo judicial”, disse. 

Para o senador José Aníbal 
(PSDB-SP), porém, o aumen- 
todas verbas equivale à “mone- 
tização da politica”. “Não mais 
coronelismo, enxada e voto. 

Agora é prefeitos, emendas e 
voto. Curral eleitoral contem- 
porâneo”, criticou o tucano. 

Além das emendas tradicio- 
nais, parlamentares também 
querem usar oespaço no Orça- 
mento criado com a PEC dos 
Precatórios para aumentar as 
de relator. Por esse modelo, o 

dinheiro é enviado a prefeitu- 
ras e governos estaduais indi- 
cados por congressistas sem 
critérios claros. O formato de 
repasse, criado ém 2019 pelo 
governo Bolsonaro, permite a 
troca emendas por apoio. 

Ainda não há indicações de 
emendas de relator para 2022, 
oque só deve ocorrer no próxi- 
momeês. Há uma articulação pa- 
ra que o valor seja de Rá 16 bi- 
lhões. A cúpula do Congresso, 
no entanto, discute uma saida 
para cumprir a decisão do STF 
de dar transparência a esses re- 
cursos e garantir aumento de 
repasses no ano que vem, € 

Lira e Pacheco agem para manter sigilo do orçamento secreto 

Acúpula do Congresso Nacio- 
nalage para manter em segre- 
do os nomes dos deputados e 
senadores beneficiados com 
emendas de relator relativas 
a 2020 É 2021, Mésmo após d 

decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que suspen- 
deu a execução dessas verbas 
e determinou a divulgação 
das informações. Os repasses 
estão no centro do orçamen- 
to secreto, mecanismo usado 
pelo governo de Jair Bolsona- 
ro para distribuir bilhões de 

reais a um grupo de parlamen- 
tares em troca deapoio a pro- 
jetos de interesse do Palácio 
do Planalto. 

Na liminar que determinou 
a “ampla publicidade” dos re- 
passes, a ministra Rosa Weber, 
do Supremo, estabeleceu que 
os nomes dos parlamentares 
beneficiados devem ser divul- 
gados, incluindo os valores 
que já foram pagos. A decisão 
foi referendada pelo plenário 
da Corte, por & votos a 2. 

A cúpula do Legislativo e do 
Executivo, entretanto, se prepa- 
ra driblar a ordem por meio de 
amifícios jurídicos que envol- 

vem justamente a informalida- 
de do esquema. Os presidentes 
da Câmara, Arthur Lira (Pro- 
gressistas-AL),edo Senado, Ro- 

drigo Pacheco (PSD-MG), de- 
ram declarações públicas nesse 
sentido nesta e na semana pas- 
sada. De acordo com eles, não é 

possível identificar e divulgar 
os padrinhos das emendas de re- 
lator relativas a 20208 2021 por- 
quealeinão previaesse nível de 
transparência no passado. 

Pacheco deve procurar os 
ministros do &TF para susten- 
tar O argumento e prometer 
que os responsáveis pela indi- 
cação das emendas serão iden- 

tificados a partir do Orçamen- 
to de 2022, em uma tentativa 
de modular a decisão da Corte 

Para especialistas e técni- 
cos de órgãos de controle, no 

entanto, o govemo e o Con- 
gresso são obrigados a dar 
transparência a essas indica- 
ções e a todos os critérios ado- 
tados para aprovação e execu- 
ção das emendas, incluindo a 
digital de quem indicou. 

OFÍCIOS. Uma solução aventa- 
dano Palácio do Planalto é dar 
publicidade apenas aos ofícios 
do relator-geral e alegar que, 
formalmente, desconhece os 

nomes dos solicitantes — ape- 
sar de essas informações se- 
rem conhecidas informalmen- 
te, pois fazem parte da articula- 
ção do Executivo com o Legis- 
lativo. O Congresso, por sua 
vez, também alega não ter as 
informações centralizadas. 

“Se o Legislativo e o Executi- 
vo disponibilizarem ofícios do 
relator assumindo as indica- 
ções dos verdadeiros autores, 
a transparência continuará a 
não existir. Será mera burla à 
decisão do STF”, disse o secre- 
tário-geral da ONG Contas 
Abertas, Gil Castello Branco.e 
BRENO PIRES e OW. 
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Investigação 

Senado cobra de 
Aras providências 
sobre CPI 

PGR tem até sábado 

para acatar ou não 
denúncias contra 
Bolsonaro e outros 12 

acusados no relatório 
final da comissão 

JULIA AFFONSO 

BRASÍLIA 

Vinte e seis dias após entrega- 
remorelatório final da Comis- 
são Parlamentar de Inquérito 
da Covid ao procurador-geral 
da República, Augusto Aras, se- 
nadores querem saber o que 
ele fez a respeito das acusa- 
ções presentes no documento, 
A Comissão de Direitos Huma- 
nos (CDH) do Senado apro- 
vou ontem requerimento que 
convida Aras a explicar as pro- 
vidências tomadas. Em nota, 
Aras avisou que falará do as- 
sunto no próximo sábado. 

da Covid 

O requerimento de convite 
a Aras ao Senado foiapresenta- 
do pelo senador Randolfe Ro- 
drigues (Rede-AP), caexpecta- 
tiva é de que a audiência ocor- 
ra entre 13 € 14 de dezembro. 

Ao Estadão, o senador disse 

que pretende saber “o que cle 
vai fazer com o relatório de 
uma CPIcom quase1.200 pdgi- 
nas, com provas robustas, com 
a análisc de uma tragédia com 
Goo mil mortos”, 

Senadores da CPI da Covid 
fizeram uma entrega simbólica 
do relatório a Aras no dia 27 de 
outubro. O PGR deve, em 30 
dias, pedir novas investigações, 
denunciar o presidente Jair Bol- 
sonaro ou arquivar tudo, 
No dia 28 de outubro Aras 

pediu uma investigação preli- 
minar para apurar os crimes 
imputados ao presidente e a 
outros doze políticos. Em 10 
de novembro, por meio de no- 
ta a PGR informou que apenas 

no dia anterior havia recebido 

“documentos sigilosos reuni- 
dos ou produzidos pela Comis- 
são”. Segundo o órgão, “o lap- 
so temporal” entre a entrega 
do relatório e o recebimento 
das mídias ocorreu por “difi- 
culdades operacionais decor- 
rentes do volume do material 

caproximadamente 4 teraby- 
les)” e pela “necessidade de se 
observar os protocolos”. 

'FATOS GRAVES'. Ao Estadão, 
o vice-presidente da Comis- 
são de Direitos Humanos, Fa- 

biano Contarato (Rede-ES), 
que presidia a sessão, afirmou 
que “a CPI da Covid apontou 
fatos graves”. Delegado de poli- 
cia por 27 anos, ele considerou 
“salutar” que o PGR dérespos- 
tas. “Não vamos aceitar a impu- 
nidade.” A CPI, disse, “traba- 
lhou seis meses coletando pro- 
vas objetivas — contratos, que- 
bras de sigilo telemático, men- 

sagens via WhatsApp, provas 
testemunhais”, Segundo ele, a 
comissão “é como se substi- 
tuisse o inquérito policial”. 
Como o requerimento apro- 

vado é da modalidade convite, 
Aras pode não comparecer à co- 
missão - mas Contarato acredi- 
ta que o PGR irá. Randolfe dis- 
se“não acreditar queo PGR se- 
ra tão indelicado a ponto de 
não ir” - o que, segundo ele, 
levaria a uma convocação. 6 

Ex-governador de Minas 

Juiz eleitoral absolve Fernando Pimentel 

da acusação de “caixa 2' na eleição de 2014 
rea HARCELO SANTANA à TRSPRENÇA Iii 

O juiz Michel Curi e a ] 
Silva, da 32º Zona Eleitoral 
e Vara Criminal Eleitoral 
de Minas Gerais, absolveu 
o ex-governador Fernando 
Pimentel (foto), do PT, da 
acusação de falsidade ideo- 
lógica eleitoral - caixa 2 - 
emação derivada da Opera- 
ção Acrônimo. Na decisão, o juiz afirma que as provas no 
processo “não são suficientes” para demonstrar a existência 
de doações eleitorais não contabilizadasna prestação de con- 
tasde campanha de Pimentel ao governo de Minas em 2014,€ 
que os pontos centrais da denúncia não foram comprova- 
dos. A defesa do ex-governador não foi localizada ontem. é 

Poderes 

CCJ da Câmara aprova proposta que antecipa 
aposentadoria compulsória no Supremo 

AComissão de Constituição c Justiça (CCJ) da Câma- 
ra aprovou ontem uma proposta que antecipa de 75 para 7o 
anos o limite de idade para ministros de tribunais superio- 
res, como o Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta etapa, 
os deputados não analisam o mérito. O texto ainda precisa 
ser submetido a uma comissão especial, e só depois poderá 
seguir para o plenário da Câmara e para o Senado. 

Se promulgado, o texto dará ao presidente Jair Bolsonaro 
o direito de indicar dois ministros para as vagas de Rosa 
Weber e Ricardo Lewandowski, ambos com 73 anos. A pro- 
postada deputada Bia Kicis (PSL-DF),visarevogara PEC da 
Bengala, que estabeleceu o atual limite de idade, em 2015. 
Articulada por governistas, a aprovação teve apoio do presi- 
dente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL). 6 
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Negacionismo de Lula sobre ditaduras 
impõe 'vidraça extra' ao PT nas eleições 
Petista compara os 
16 anos de Ortega na 

Nicarágua do tempo de 
governo de Merkel na 
Alemanha e minimiza 
repressão em Cuba 

MARCELO GODOY 

PEDRO VENCESLAU 

s declarações de Luiz 
Inácio Lula da Silva so- 
breareeleição do dita- 

dor Daniel Ortega, na Nica- 
rágua, e as ações da policia cu- 
bana para debelar protestos da 
oposição na Ilha trazem para O 
PT uma “vidraça” extra nas 
eleições de 2022. Alem das ex- 
plicações sobre os escândalos 
de corrupção, Lula poderá al- 
vo de “pedradas” pelas posi- 
ções a respeito de regimes au- 
tocratas latino-americanas. 

Aliados do petista ficaram 
contrariados com as declara- 
ções de Lula ainda mais porque 
adefesa da democraciado deno- 
minador comum das forças que 
se opõem a Jair Bolsonaro. A in- 
satisfação, no entanto, não foi 
suficiente para que a maioriá 
dos dirigentes do PSB, PSOL e 
até deputados do próprio PT ou: 
vidos pela reportagem se pro- 
nunciassem abertamente. To- 
dos, no entanto, avaliavam que 

o caso servirá de munição aos 
adversários na campanha. 

Já na tarde de ontem, o ex- 
juiz Sérgio Moro (Podemos) 
compartilhou o video da entre- 
vista de Lula e escreveu em sua 
contano Twitter; “E o PT coma 
'democracia' de Ortega que que- 
remos para o Brasil?!” 

Foi em uma entrevista ao jor- 
nal espanhol El País que Lula 
comparou os 16 anos de gover- 

Eleição 2022 

no de Ortega, na Nicarágua, ao 
tempo que a conservadora An- 
gela Merkel lidera a Alemanha 
(desde 2005) ou que o socialis- 
ta Felipe González dirigiu a Es- 
panha (1982-1996). Confronta- 
do em razão do paralelo entre 
um regime ditatorial (Ortega) 
É governos democráticos 
(Merkel e González), Lula lem- 
brou das prisões de sete candi- 
datosà Presidência oposicionis- 
tas e comparou esse faro — que 
ele condenou - à sua prisão por 
corrupção na Lava Jato. 

O consenso entre os aliados 
de Lula é que o petista deu um 
“tirono pe”, que sua fala “pegou 
muito mal”. Ao contrário de Cu- 
ba, que ainda goza de prestígio 
na esquerda, o regime da Nica- 
rágua perdeu apoio após denún- 
cias de perseguições a adversá- 
rios. Anteontem, foi detido Ed- 

gard Parrales, ex-embaixador 

da Nicarágua na Organização 
dos Estados Americanos 
(OEA. No total, é o 41º oposi- 
tor encarcerado neste ano. 
(mais informações na pág. Aig). 

'PREOCUPAÇÃO". “Não tenho 

acompanhado essa questão do 
Lula, mas vemos com preocupa- 
ção o continulsmo dele (Orte- 
ga), da família. Temos uma vi- 
são critica”, disse o deputado fe- 
deral Ivan Valente (PSOL-SP). 
O ex-presidenciável Guilherme 
Boulos (PSOL-SP) se esquivou. 
“Não vou comentar a entrevis- 
taoua Nicarágua, mas é descabi- 
do equivaler Lula e Bolsonaro 
no desapego à democracia” 

Apoio mesmo Lula recebeu 
sódo PCdoB, alinhado aos san- 

dinistas (apoiadores de Orte- 
ga). “Concordo com Lula, Exis- 
tem dois pesos e duas medidas 
sobre os governos da América 
Latina. O PCdoB respeita as 
eleições na Nicarágua”, disse 
Ana Prestes, dacomissão de Re- 

lações Internacionais do Comi- 

FABRTELA RILIVESTADÃO-DA/0/202] 

Para aliados, Lula dá “tiro no pé' ao ser condescendente com ditaduras 

tê Central do partido. 
Para Aloysio Nunes Ferreira 

(PSDB), ex-chanceler do gover- 
no de Michel Temer, não con- 
vém Lula comparar “uma tira- 
niacorrupta e sanguinária de Or- 
tega com o governo democrati- 
code Merkel”. Aloysio disse não 
ter dúvidas de que otema estará 
presente nas eleições de 2022. 

“Vemos com preocupação 
o continuismo dele 
(Ortega, na Nicarágua), 
da família. Temos uma 
visão crítica”, cobra o 
deputado federal 
Ivan Valente 

(Psol-SP) 

“A questão democrática não 
comporta ambiguidades; é 
uma questão de principio, e o 
princípio tem de ser universal, 
não vale só aqui no Brasil. Al- 
guém com a ressonância mun- 
dial que o Lula tem, quando tra- 
tadesse tema, deve fazê-lo com 

uma responsabilidade que vai 

Bolsonaro se filia na terça ao PL, 
que retira apoio a Garcia em SP 

EDUARDO GAYER 
BRASÍLIA 

A filiação do presidente Jair 
Bolsonaro ao Partido Liberal 
(PL) será oficializada na ma- 
nhã da próxima terça-feira. A 
informação foi confirmada em 
nota oficial divulgada pela si 
ela presidida por Valdemar 
Costa Neto. A entrada do presi- 
dente em um dos principais 

partidos do Centrão ocorrerá 
com pompa, em ato no Com- 

plexo Brasil 21, centro de even- 
tos e convenções em Brasília. 

A data foi definida em en- 

contro, ontem, entre Bolsona- 

roe Costa Neto. À reunião não 

constou na agenda oficial do 
presidente. Mais cedo, em en- 
trevistaá Rádio Correio, da Pa- 
raiba, Bolsonaro havia dito 

que a filiação estava “pratica- 
mente certa”, Na entrevista, 

Bolsonaro admitiu que o prin- 
cipal entrave para sua filiação 
era a aliança do PL com o 
PSDB em São Paulo. “(Costa 
Neto) tem compromisso com 
o vice-governador e tinha que 
acertar uma maneira de resol- 
ver” disse elemuma referência 
a Rodrigo Garcia, pré-candida- 
to do PSDB ao Bandeirantes. 

O PL integra a base do gover- 
nador João Doria e se compro- 
meteu aapoiar Garcia na dispu- 

além do companheirismo no in- 
terior do PT”, afirmou. 

Para Aloysio, a responsabili- 
dade de Lula é maior em razão 
domomento, pois é a defesa da 

democracia e das instituições 
que une a oposição a Bolsona- 
ro. Para ele, o petista precisa 
dialogar mais outras correntes 
democráticas a respeito desse 
tema. “Para termos, em relação 
à isso = como temos na opos 
ção a Bolsonaro — uma harmoni- 
zação de posições, independem 
temente de apoio em eleições.” 

O ex-chanceler lembra que 
o momento na América do Sul 

êdeascensão de forças da extre- 
ma-direita, como José Antônio 

Kast, que disputará o segundo 
turno da eleição presidencial 
no Chile contra o esquerdista 
Gabriel Boric. Ali, hã dez dias, 

Kast aproveitou uma nota do 
Partido Comunista em defesa 

de Ortega para atacar Boric, O 
PC chileno faz parte da frente 
que apoia Boric. “Kast usou is- 

so para se pôr como o defensor 
da ordem”, contou o historia- 

dor Alberto Ageio, especialista 

ta pela sua sucessão, em 2022, 
Agora, a cúpula do partido pro- 
mete abandonar a aliança para 
abrigar Bolsonaro. O plano do 
presidente é lançar o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, ao governo paulista. 

LULA E MORO. Durante a entre- 

vista, Bolsonaro minimizou as 
pré-candidaturas do ex-presi- 
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e de Sérgio Moro (Pode- 

mos) ao Palácio do Planalto. 
“Não estou preocupado com is- 
s0, O povo que escolha o me- 
hor” afirmou.“A grande maio- 
riada população nãoquer a vol 
ta do Lula. À gente vai para de- 
bate? Vai. Debato com Lula 
sem problema nenhum.” 

em história da América Latina. 

Não seria diferente aqui. O 
ministro-chefe do Gabinete de 

Segurança Institucional, Augus- 
to Heleno, publicouno Twitter 
que Lula“debocha da inteligên- 
cia da população € do regime 
democrático”. O caso movi- 
mentou as redes sociais. A de- 

putada Joice Hasselmann 
(PSDB-SP) ironizou, “Imagino 
o desespero do PT quando Lula 
resolve comentar sobre os seus 
velhos amigos.” 

SUMIÇO. Antes de Lula, osecre- 
tário de Relações Internacio- 
nais do PT, Romênio Pereira, di- 

vulgara nota na qual celebrava 
a vitória de Ortega e classifica- 
vaa eleição no pais como “uma 
grande manifestação popular e 
democrática”, Diante da reper- 
cussão negativa, a presidente 
do partido, Gleisi Hoffmann 
(PR), afirmou que a nota não 

havia sido submetida à direção 

partidária. O documento foi su- 
primido do site do PT, como se 
o tema estivesse superado. 

Ontem, à assessoria do ex- 
presidente disse ser “falso e de 
má-fé afirmar dizer que Lula te- 
ria apoiado “ditaduras de es- 
querda' ou igualado a primeira- 
ministra Ângela Merkel ao pre- 
sidente Daniel Ortega”. Segun- 
do ela, Lula reafirmou defen- 
der a alternância de poder, con- 
siderar errado e antidemocráti- 
co prender opositores para im- 
pedir que disputem eleições e 
crer que na autodeterminação 
dos povos deve ser respeitada. 

Ficou, porém, a impressão 
para a maioria dos que leram a 
entrevista de que a ambiguida- 
de petista em relação às ditadu- 
ra esquerdistas esta viva. “Di- 
zer que foi preso quando estava 
virtualmente eleito é uma arti- 
manha em vez de tratar da defe- 
sa da democracia como princi- 
pio universal”, disse Apgio. é 

O presidente voltou a criti- 
cara decisão do Tribunal Supe- 
rior Eleitoral (TSE) de desmo- 
netizar canais que divulgam 
fake news na internet. Segun- 
do ele, a decisão que atinge si- 
tes bolsonaristas é “censura”. 
“Esse tipo de censura não exis- 
tia no período militar. O que 
não era permitido, muitas ve- 
zes, era uma matéria ser publi- 
cada. Dai o pessoal botava lá 
uma receita de bolo, um espa- 
ço em branco,” Bolsonaro ten- 
tou justificar a censura duran- 
te 4 ditadura, “Ai você vai na- 
quela matéria que foi censura- 
da. Censurada por que? Não ti- 
nha razão de ser; era porque da- 
vam récados, naquela época, 
para seus comparsas aqui.” + 
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Prévias 

PSDB contrata 
nova empresa 
para concluir 
votação interna 
Partido foi obrigado 
a suspender processo 

após aplicativo falhar; 
intenção é retomar a 
coleta de votos o mais 

rapidamente possível 

MARCELO DE MORAES 
BRASÍLIA 

O PSDB decidiu contratar 
uma nova empresa para con- 
cluir o sistema de votação de 
suas prévias presidenciais. No 
domingo, o partido foi obriga- 
do a suspender o processo de 
escolha do candidato tucano 
ao Palácio do Planalto após 
uma série de falhas apresenta- 
das pelo aplicativo da Funda- 
ção de Apoio da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(Faurgs), contratada para O 
Serviço. 

Agora, à Relatasoft foi esco- 
lhida para cuidar do novo apli- 
cativo, o D, Voto, desde que O 

sistema passe pelo “testéde es- 
tresse” o qual será submetido 
durante todaa madrugada des- 
ta quarta-feira. A empresa inte- 
grão Projeto Eleições do Futu- 

ro do Tribunal Superior Eleito- 
ral (TSE). 
A ideia é retomar a votação, 

suspensa no domingo, o mais 
rapidamente possível, Mas, 
além dos ajustestécnicos, ano- 
va data depende das negocia- 
ções políticas entre os candida- 
tos. Disputam as prévias os go- 
vernadores João Doria (São 

Paulo), Eduardo Leite (Rio 
Grande do Sul) e o ex-prefeito 
de Manaus Arthur Virgílio. 

'DESFECHO!. Doria e Virgílio de- 
ram entrevista juntos e defen- 
deram a adoção donovo aplica- 
tivo para concluir as prévias 
do partido. “Queremos que es- 
se desfecho seja feito no perio- 
do mais curto com a conclusão 
das prévias sendo realizadas 
no máximo até o domingo”, 
disse Doria. O tucano também 

saiu em defesa do presidente 
do PSDB, Bruno Araújo, que 
passoua receber criticas Iinter- 
nas pelos problemas ocorridos 
com o aplicativo, As falhas na 
ferramenta on line arranha- 

ram ainda mais a imagem do 
partido. 
Segundo dirigentes do 

PSDB, os técnicos da Faurgs 

AR POLÍTICA 

pioa SAMPAIO TADÃO 

Doria e Arthur Virgílio durante entrevista, ontem, em Brasilia; candidatos defendem novo aplicativo 

Partido agora tem 
embate do 'laranja' 
com o 'maçã podre' 

Em mais um round na troca 
de acusações entre os tuca- 
nos que disputam as prévias 
presidenciais, o ex-prefeito 

de Manaus Arthur Virgílio 
reclamou do governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, tê-lo chamado de “la- 

ranja”, numa entrevista, dan- 

do a entender que ele estaria 
fazendo campanha em favor 
do governador de São Paulo, 

João Doria. Para Arthur, Lei- 

te está “muito mal aconselha- 

não forneceram explicações 
convincentes sobre o proble- 
ma envolvendo a ferramenta 
de votação nem teriam ofereci- 
do soluções seguras para que 
continuassem participando 

do” pelo deputado federal 

Aécio Neves (MG), um dos 

coordenadores da campanha 

do governador gaúcho, Para 
o ex-prefeito, Aécio é “uma 

pessoa nociva para o parti- 
do”. Segundo Virgílio, o mi- 
neiro é uma “maçã podre” 
no PSDB. “Se Aécio deixar o 

partido eu vou subir de joe- 
lhos a escadaria da Penha”. 

Aécio respondeu usando a 
mesma metáfora. “Eu até me 

diverti com a analogia com 
frutas que ele fez. Quando 
encontrá-lo vamos ter uma 
conversa no pomar. Da maçã 

do PSDB com o laranja do 
Doria”, disse em nota. ema 

das prévias. O aplicativo cus- 
tou cerca de R$1,5 milhão. 

“VÍTIMA. “O PSDE foi vitima de 
um problema técnico mas pré- 
vias para escolher seu candida- 

toá presidência da República e 
busca meio para retomá-as. 
Entre as possibilidades, já há 
empresa que será submetida 
ao teste de estresse por todas 
as candidaturas”, informou o 
partido, em nota oficial. 

“Mais alternativas estão em 
análise, Ainda não foi apresen- 
tado diagnóstico do ocorrido 
pela Fundação de Apoio à Uni- 
versidade Federal do Rio Gran- 
de do Sul (Faurgs), desenvolve- 
dora do aplicativo que apresen- 
tou falhas”, diz o comunicado, 
“O fundamental é garantir o 
voto dos filiados já cadastra- 
dos. Os votos já registrados na 
urnae em aplicativo estão váli- 
dos e serão computados.” 
Apesar das divergências, há 

consenso entre os tucanos so- 
bre o desgaste provocado por 
causa da suspensão das prê- 
vias. Além disso, o problema 
exibiu o acirramento da dispu- 
ta entre os grupos de Doria e 
Eduardo Leite € 

Moro defende aumento de auxílio e faz aceno aos tucanos 

O ex-ministro da Justiça Seér- 
gio Moro criticou ontem os go- 
vernos de Jair Bolsonaro e do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, seus potenciais adver- 
sários na disputa presidencial 
de 2022 e, ao lado da bancada 

do Podemos - partido ao qual 
se filiou recentemente -, de- 

fendeu em entrevista no Sena- 
do a proposta alternativa à 
PEC dos Precatórios, 
“E perfeitamente possível 

realizar o incremento do Auxi- 
lo Brasil sem derrubar o teto de 
gastos”, afirmou Moro, numa 
referênciaa PEC que abre cami- 
nho para a criação do novo pro- 
grama social, “E possível conci- 
liar responsabilidade social 
com responsabilidade fiscal.” 
Ão mesmo tempo em que 

atacou o governo do qual fez 
parte, o ex-juiz da Lava Jato fez 
acenos a outros partidos. De 

DIDA SAMPATOVESTADÃO 

Moro no Senado: 'Conciliar responsabilidade social com a fiscal” 

olho em uma aliança com o 
PSDB, Moro minimizou, por 

exemplo, os conflitos nas pré- 
vias presidenciais dos Tucanos. 

“O PSDB é um grande parti- 
do”, disse. “Tem que respeitar. 
Eles vão tomar a decisão no 
tempo deles”, afirmou. Os go- 
vernadores João Doria (São 
Paulo) e Eduardo Leite (Riy 

Grande do Sul) e o ex-prefeito 
de Manaus Arthur Virgílio con- 
correm na eleição interna que 
vai escolher o candidato do 

PSDE ao Planalto. 
Apos se reunir com integran- 

tes do Podemos, Moro desta: 
cou que a proposta alternativa 

da PEC dos Precatórios, de au- 
torta dos senadores Oriovisto 

Guimarães (Podemos-PR), Jo- 
sé Anibal (PSDB-SP) e Alessan- 
dro Vieira (Cidadania-SE), per- 
mite a criação do Auxílio Brasil 
“sem rombo” nas contas publi- 
cas. “O Podemos não pode 
compactuar com o desempre- 
go dos trabalhadores brasilei- 
ros e gerar situações ainda 
mais dificeis, sob o argumento 
de que isso seria necessário pa- 
ra combater a pobreza”, afir- 
mou o ex-ministro. 

TETODEGASTOS. Não faltaram 

eniticas ao PT, “O teto de gas- 
tos, quando foi criado, em 

2016, resultou em uma imedia- 
ta queda dos juros. [sso impul- 
sionou a recuperação da eco- 
nomia que vinha da recessão 
criada pelo governo do Parti- 
do dos Trabalhadores”, disse. 

A entrada do ex-ministro na 
pauta econômica marca a es- 

tratégia de sua pré-campanha 
para evitar sua associação so- 
mente com o combate à cor- 
rupção. Recentemente, Moro 

anunciou que o economista Af- 
fonso Celso Pastore, ex-presi- 

dente do Banco Central, é seu 

conselheiro econômico. 
Quando era juiz da Lava Ja- 

to, Moro personificou o discur- 

so da antipolítica. Agora, ele 

“E perfeitamente 
possível realizar o 
incremento do Auxílio 
Brasil sem derrubar 
o teto de gasto. (...) É 
possível conciliar 
responsabilidade social 
com responsabilidade 
fiscal.” 
Sérgio Moro (Podemos) 

Prê-candidato ao Planalto 

tenta equilibrar sua atuação 
no julgamento de casos de cor- 
rupção com a recente entrada 
na vida partidária. O Supremo 
Tribunal Federal (STE) consi- 
derou Moro parcial na conde- 
nação do ex-presidente Lula. e 
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Alb INTERNACIONAL Europa endurece 
restrições para 
não vacinados 
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Pandemia na Europa 

Quarta onda ode matar 700 
» LÁ | mil até março, alerta OMS 

Segundo agência da ONU, leitos hospitalares de 25 países da UE 

ficarão sob alta pressão; países do Leste Europeu têm menos vacinados 

WADIM GHIRDA AP 

Mercado de Natal em Viena é fechado por causa do lockdown nacional; novas restrições podem afetar a já frágil recuperação econômica 

A Organização Mundial de Saú- 
de advertiu ontem que a Euro- 
pa pode ter mais 790 mil mor- 
tes por coronavirus nos próxi- 
mos meses, em meio à quarta 
onda de pandemia, chegando à 
marca de 2,2 milhões de vidas 
perdidas para a doença em mar- 
ço de 2022. Segundo previsão 
da agência da ONU, os leitos 

hospitalares de 25 países esta- 
rão sobalta ouextrema pressão 
em1.º de março. O mesmo deve 
ocorrer com as UTIs em 49 dos 
53 países que fazem parte da zo- 
na europeia da OMS (que inclui 
Rússia e outras ex-repúblicas 

soviéticas, além da Turquia). 
“Na última semana, as mot- 

tes registradas pela covid-19 
aumentaram para quase 4.200 
por dia na região europeia, O 
que é o dobro das 2.100 mortes 
diarias registradas no final de 
setembro”, destacou a OMS. 

“A situação é muito grave”, 
afirmou o diretor regional da 
agência na Europa, Hans Klu- 
ge, apelando à reintrodução 
das medidas de distanciamen- 
to, higiene e uso de máscaras. 

A Europa enfrenta a alta- 
mente contagiosa variante Del- 
ta — detectada originalmente 
na India. Apesar disso, diver- 
sos paises afrouxaram suas res- 
trições sanitárias. 

A vacinação também vem 
sendo um problema. Na União 
Europeia, 67,726 da população 
esta totalmente vacinada, em- 

bora os paises do continente 
tenham há muito tempo doses 
suficientes para imunizar toda 
sua população. 

DIVISÃO. Hiuma verdadeira di- 
visão entre o leste eo oeste eu- 
ropeu, segundo dados do Cen- 
tro Europeu para Prevenção e 
Controle de Doenças. Na Euro- 
pa Oriental, as taxas de imuni- 
zação são extremamente bai- 
xas: 5326 na Polônia, 45% na Es- 
laváquia, 35% na Romênia € 
24% na Bulgária. À Europa Oci- 
dental tem melhores taxas de 

Contágios aumentam nos EUA 
antes de Dia de Ação de Graças 
TERIA 

Onúmero de novos casos de co- 
vid-19 voltou a crescer nos EUA, 

especialmente no norte do 
Meio-Oeste e no Nordeste do 

pais, enquanto os americanos 
viajam esta semana para se en- 
contrar com parentes e partici- 
par, amanha, do jantar de Ação 
de Graças. 

Equipes médicas do governo 
federal foram enviadasa Minne- 
sota para prestar ajuda em hos- 

pitais lotados. Michigan está en- 
frentando o maior aumento até 
agora, como indice diário deno- 
vos casos duplicando desde o 
mício de novembro, Mesmo a 

região da Nova Inglaterra, onde 
as taxas de vacinação são altas, 
enfrenta dificuldades - com 
Vermont, Maine e New 

Hampshire tentando conter 
grandes surtos. 
A nivel nacional, o indice de 

novos casos permanece bem 

abaixo do registrado no inicio 
de setembro, quando houve o 

pico das infecções do verão. 
Mas as condições estão pioran- 
do rapidamente. Mais de 99 mil 
novos casos estão sendo regis- 
trados diariamente, número 

comparável ao do início de agos- 
to, e mais de 30 Estados estão 

registrando elevações em ntmo 
constante nas infecções. Nos lu- 
gares mais atingidos, as hospita- 
lizações já estão aumentando. 

“Essa coisanão estâmaisape 
nas nos atacando com bombas 

- está nos bombardeando com 
uma chuva de misseis”, afit- 

Hospitais 

Ê 9 paises dos 53 da re- 
gião europeia ficarão com 
suas unidades de terapia 
intensiva sobrecarregadas 
até 1.º de março de 2022, 
segundo previsão da Orga- 
nização Mundial de Saude 

vacinação, embora os dados 
dentro dela não sejam homogê- 
neos. Irlanda, Portugal, Dina- 

marca e Espanha, por exem- 
plo, vacinaram cercade sã de 
suas populações; Holanda, 
68%; Alemanha, 67%: Grécia, 

mou o epidemiologista Mi- 

chael Osterholm, da Universi- 

dade de Minnesota, Ele afir- 
mou que o coronavirus tem de- 

safiado repetidamente as previ- 
sÕES. 

SEGURANÇA. À nova elevação 
no número de casos ocorre 
num momento chave. Antes do 

feriado de Ação de Graças do 
ano passado, quando as vacinas 
ainda não estavam disponíveis, 
autoridades federais e locais pe- 
diam firmemente que os ament- 
canos evitassem as celebrações 
de fim de ano. Num acentuado 
contraste, este ano as autorida- 

des de saúde pública, incluindo 
omédico Anthony Fauci, o prin- 
cipal especialista em doenças 
infecciosas nos EUA, sugerem 

5% e Austria, ÃO. 

Enquanto isso, a incidência 
cumulativa está avançando ra- 
pidamente e ultrapassa mil ca- 
sos em paises como Bélgica, 
Holanda, Irlanda, Austria, Re- 
pública Checa, Eslovênia e 
Croácia, segundo dados de se- 
gunda-feira do observatório 
britânico Our World in Data, 
Temendo os efeitos da quar- 

ta onda, vários países da UE já 
começaram a aumentar as res- 
trições para tentar conter as in- 
fecções. A Áustria impôs um 
lockdown nacional, a Bélgica 
tornou ohome office obrigató- 
ro novamente e a Grécia pas- 
sou a impedir os não vacina- 
dos de entrar em locais de la- 
ger e entretenimento. As no- 
vas restrições, em alguns casos 
mais rígidas, e a pressão sobre 
os não vacinados provocaram 
protestos em vários países. 
A diretora-geral adjunta de 

acesso a medicamentos e pro- 
dutos farmacêuticos da OMS, 
a médica brasileira Mariângela 
Simão, disse-em evento da Às- 

sociação Brasileira de Saúde 
Coletiva — que o mundo está 
entrando em uma quarta onda 
da pandemia de covid-19, não 

apenas a Europa, 

RECUPERAÇÃO. Asnovasrestri- 
ções podem minar a frágil recu- 
peração econômica da Euro- 
pa, que viu seu desempenho 
econômico ser reduzido em 
155% nos primeiros meses de 
2020, quando governos aplica- 
ram lockdowmns rigidos para 
tentar conter a pandemia. 

Sustentada por uma série de 
ajudas do governo para empre- 
sas e cidadãos desemprega- 
dos, a maioria dos paises do 
bloco conseguiu se levantar no- 
vamente e recuperar suas per- 
das, principalmente após a in- 
trodução das vacinas. Mas ago- 
ra a quarta onda da pandemia 
ameaça reduzir a circulação 
das pessoas em centros comer- 
ciais, desencorajar viagens ere- 
duzir a frequência em restau- 
rantes e bares, Mas a previsão 
ainda é positiva, com um cres- 
cimento anual em torno de 
SA. MB AP, AFP, REUTERS, EFE o MYT 

que pessoas vacinadas podem 
se reunir em relativa seguran- 
ça. 
Em importantes aspectos, O 

pais está em situação melhor 
do que estava em relação a ele- 
vações anteriores dos números 
da pandemia. Os médicos 
aprenderam melhor como tra- 
tar os doentes, & especialistas 

têm esperança de que pilulas an- 
tivirais logo sejam aprovadas. 
Muitos americanos foram vaci- 
nados — s9%. com duas doses— e 

a disponibilidade dessas vaci- 
nas — incluindo a aprovação re- 
cente de doses de reforço para 
todos os adultos — aumentou a 

confiança dos que planejam ir 
em frente com suas celebra- 

cões de fim de ano. Orr, tranução 
DE GUILHERME RUSSO 
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Venezuela 

INTERNACIONAL Air 

Missão da UE vê, apesar de uma melhora, 
irregularidades nas eleições venezuelanas 
Relatório preliminar 
aponta desqualificação 

arbitrária de candidatos 
e utilização de recursos 
do Estado para apoiar 
representantes do PSUV 

A Missão de Observação da 
União Europeia na Venezuela 
identificou irregularidades 
nas eleições de domingo para 
governadores & prefeitos, ape- 
sar das “melhores condições” 
em relação as três votações an- 
teriores, afirmou ontem a che- 

fe do grupo, a portuguesa Isa- 
bel Santos, 
“O processo eleitoral mos- 

trou a persistência das defi- 
ciências estruturais, mas as 

condições eleitorais melhora- 
ram em comparação com as 
tréseleições nacionais anterio- 
res”, diz o relatório prelimi- 
nar, entregue ontem pela 
União Europeia ao Conselho 
Nacional Eleitoral (CNE) e à 
chancelaria. 
Embora “o quadro eleitoral 

venezuelano cumpra a maior 
parte dos padrões internacio- 
nais básicos, nossa missão con- 

seguiu venficar falta de inde- 
pendência judicial, o não cum- 
primento do estado de direito 
e que algumas leis afetaram a 
igualdade de condições, o equi- 
librio ca transparência”, decla- 

PCT EE PER do 

Nicarágua 

E E 

N EUROPEA 

a 

e Fr, ue 

FALESTO TORREALGA/RELTERS 

Isabel Santos, chefe da missão da UE na Venezuela; relatório final sobre eleição será divulgado em 2022 

rou Isabel Santos em entrevis- 
ta coletiva. Entre as anomalias 

detectadas estão a demora na 
abertura e no fechamento dos 

centros de votação. 
Ela anunciou que voltará à 

Venezuela “no final de janeiro 
ou início de fevereiro para 
apresentar o relatório final” de 
sua missão, com recomenda- 

ções para futuras eleições. 
O governo do presidente Ni- 

colás Maduro pretendia usar 
essas eleições para reconquis- 
tara confiança da comunidade 

internacional e o levantamen- 

tode sanções impostas pela co 
munidade internacional, 

Ortega manda deter 
ex-embaixador, o 41º 
opositor preso este ano 

MANÁGUA 

Grupos de oposição denuncia- 
ram a prisão de Edgard Parra- 
les, ex-embaixador da Nica- 

ragua na Organização dos Esta- 
dos Americanos (OEA) e criti- 
co do presidente do pais, Da- 
niel Ortega. 

Parrales, que também foi sa- 
cerdote e ministro de Bem-Es- 
tar Social do país, apoiou na dé- 
cada de &o a Revolução Sandi- 
nista, que levou Ortega ao po- 
der pela primeira vez. Com a 
prisão de Parrales, subiu para 
41 0 múmero de opositores do 
governo detidos desde maio, 
ampliando o movimento de re 
pressão mesmo após a reclei- 
ção presidencial, 

Ortega se reelegeu para o 

seu quarto mandato consecuti- 
vo no dia 7, em uma eleição 

sem adversários significativos 
eemmeioa críticas da comuni- 
dade internacional. 
Nem a polícia nem Ministé- 

rio Público confirmaram a pri- 
são de Parrales, assim como 

ocorreu com os outros 40 0po- 
sitores presos antes das elei- 
ções. A mulher do ex-diploma- 
ta, Carmen Córdova, disse que 
seu marido foi detido quando 
estava saindo de sua casa em 
Manágua. 
A presidente do Centro de 

Direitos Humanos da Nica- 
rágua (CNDH), Vilma Núnez, 
disse à imprensa que Parrales 
foi capturado por “duas pes: 
soas em trajes civis que o leva- 
ram de carro”. 

Parentes de políticos de opo- 

MAIORIA. O governista Partido 
Socialista Unido da Venezuela 
(PSUV) conquistou a maioria 
dos cargos nas eleições que 
marcaramo retorno dos princi- 
pais partidos de oposição à dis- 
puta. Os opositores boicota- 
ramo pleito de 2018, que reele- 
geu Maduro, co de2020, quan- 
doo chavismo recuperou o con- 
trole do Parlamento. Na oca- 
sião, a oposição denunciou 05 
processos como fraudulentos. 
Apesar das “melhores condi- 

ções” que levaram ao retórno 
da maior parte da oposição e à 
nomeação de novas autorida- 
des eleitorais, a campanha “foi 

sição presos na Nicarágua 
desde maio disseram no sá- 
bado que a saúde dos deti- 
dos piorou de forma preocu- 
pante recentemente, e pedi- 
ram ao governo de Ortega a 
libertação imediata e sem 
restrições. 
Em um comunicado à im- 

prensa, os parentes afirma- 
ram que os políticos presos 
são interrogados constante- 
mente, há restrições de ali- 
mentos e isolamento per- 
manente (alguns deles es- 
tão em solitárias). 

Um deles, Victor Hugo Ti- 
nõco, perdeu 14 quilos, se- 
gundo sua mulher, Devani- 
ra, “Não permitem que a 

gente entregue alimentos a 
ele, é também restringem 
os produtos de higiene; le- 
vamos 10 máscaras por se- 
mana e só entregam 1" afir- 
mou. No comunicado, 0s 

parentes afirmaram que os 
presos ainda sofrem com 
frio todas as noites, e não 
estã permitido que eles 
usem roupas de cama, nem 
casacos para proteger do 
frio, 0 apr e REUTERS 

marcada pela ampla utilização 
de recursos do Estado” para 
apoiar os candidatos, sem que 
houvesse “sanções por viola- 
ções”, afirmou Santos. 
Segundo ela, também “hou- 

ve desqualificações arbitrárias 
de candidatos (...) e suspensão 
ou retirada de símbolos e car- 
tões eleitorais de membros de 
alguns partidos”. 
A representante da UE refe- 

riu-se à decisões judiciais que 
entregaram os partidos mais 
fortes da oposição a adversá- 
rios de Juan Guaidoó, que se 
proclamou presidente da Ve 
nezuela em janeiro de 2019 € 

Argentina 

foireconhecido por mais de so 
paises, mas não conseguiu des- 
tituir Maduro. 

Santos disse ainda que obser- 
vadores da UE verificaram que 
o PSUV tinha instalado “pos 
tos de controle ilegais”, chama- 
dos de “pontos vermelhos”, 

nas proximidades dos centros 
de votação. 

Por outro lado, sobre o novo 

CNE nomeado para essas vota- 
ções com a participação de li- 
deres da oposição, Santos ma- 
mifestou que foi a “administra- 
ção eleitoral mais equilibrada 
que a Venezuela já teve nos úl- 
timos 20 anos”. Essas eleições 

“Nossa missão 
conseguiu verificar 
falta de independência 
Judicial e algumas leis 
que afetaram a 
igualdade de condições” 
Isabel Santos 

Chefe da missão da UE 

marcaramo retorno dos obser- 
vadores internacionais à Vene- 

guela após décadas de ausén- 
cia. À União Europeia, que não 
trabalhava em uma eleição na 
Venezuela havia 15 anos, parti- 
cipoude uma missão de 130 de- 
legados enviados em 28 de ou- 
tubro. Especialistas das Na- 
ções Unidas e do Centro Car- 
ter também estiveram presen- 
TES. Mt arrear 

iba 
TELMISA SPA ITD O ALAS, 

Jornal “Clarín' é atacado 

com coquetéis molotov 

BUENOS AIRES 

O prédio onde funciona o jor- 

nal argentino Clarin foi ataca- 
do na noite de segunda-feira 
por desconhecidos que lança- 
ram bombas incendiárias con- 
traa instalação. Segundo o gru- 
po editorial, não houve viti- 
mas cu danos ao edificio. 
“Lamentamos e condena- 

mos esse acontecimento gra- 
ve, que parece ser, de imeédia- 
to, uma expressão violenta de 
intolerância contra um meio 
de comunicação, e aguarda- 
mos seu urgente esclarecimen 
to e punição”, disse ontem o 
Grupo-Clarin em nota divulga: 
da ontem. 
O presidente argentino, Al 

berto Fernández, repudiou-o 
ataque, afirmando que “a violên 
cia sempre altera a convivência 

democrática”. “Esperamos que 
os fatos sejam esclarecidos e os 
autores sejam identificados a 
partir da investigação que está 
em andamento”, disse o presi- 
dente por meio do Twitter, 
O ministro do Interior, Ani- 

bal Fernández, também conde- 

nou o ataque. “Confio que os 
autores desse ataque serão iden- 
Hficados e punidos.” O kirchne- 
rismo considera o grupo de co- 
municação um inimigo, espe- 
cialmente a hoje vice-presiden- 
te Cristina Kirchner, que gover- 
nou o país entré 2007 e 2015. 
Segundo a denúncia, o ata- 

que ocorreu por volta da meia 
noite de segunda-feira e foi 
protagonizado por um grupo 
de nove pessoas com os rostos 
cobertos. O ataque foi registra- 
do pelas câmeras de segurança 
do local. O caso é investigado 
pela justiça federal. 6 arr 
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Comportamento 

Casamentos aumentam 27% com 
vacina e flexibilização da quarentena 

Levantamento foi realizado de janeiro a outubro com dados dos cartórios do País; 

expectativa é de alta ainda maior nos matrimônios nos últimos dois meses do ano 

A analista financeira Aline Me- 
lo, de 25 anos, foi pedida em 

casamento em 2018 elogomar- 
cou a data da união: 15 de no- 
vembro de 2020, O avanço da 
covidagno inicio do ano passa- 
do forçou o cancelamento da 
celebração e ainda resultou na 
sua demissão. No dia 15, a jo- 
vem finalmente selou a união 
com o professor Rodrigo San- 
ches, de 27, num festão que reu- 
niuião convidados —todos de- 
vidamente vacinados =, além 

do cão salsicha Rodolfo, res- 

ponsável pelas alianças. À lua 
de mel em Gramado (RS), com 
frio de 9ºC em novembro, foi o 

complemento perfeito. 

“Foi a primeira 
vez que reencontramos 
muitas pessoas: 
emoção em dobro, 
pelo casamento 
e pelo reencontro.” 
Aline Melo 
Analista financeira 

“O casamento foi tudo e mui- 
tomais doque cu esperava. Foi 
um sonho sonhado por muita 
gente, por muito tempo”, disse 
ela, que em uma semana “de- 
vastadora” de 2020 foi demiti- 
da na terça e adiou a festa dois 
dias depois. Agora, ela já tem 
novo emprego e está recupera- 
da. “Foi a primeira vez que 

Pandemia do Coronavirus 

reencontramos muitas pes- 
soas da família: emoção em do- 
bro, pelo casamento emsie pe- 
lo reencontro.” 

Aline não está só nessa reto- 
mada. Levantamento feito pe- 
los cartórios de todo o Pais 
aponta crescimento de 27,61% 

das uniões só nos dez primei- 
ros meses do ano, ante o mes- 

mo período de 2020. É uma 
amostra simbólica da volta à 
normalidade após o isolamen- 
to social. Novembro e dezem- 
bro, tradicionalmente o mês 

com mais celebrações, ainda 
nem entraram na conta — sinal 
de que o aumento deve ser ain- 
da maior. 

De janeiro a outubro, foram 
683.855 matrimônios no Pais, 

frente a 525.823 selados no mes- 
mo periodo do ano passado. A 
tendência de alta começou em 
março. Os dados são do Portal 
da Transparência do Registro 
Civil, base gerida pela Associa- 
ção dos Registradores de Pes- 
soas Naturais do Brasil (Ar- 
pen), que reúne os 7.654 cartó- 
rios de registro civil. 
Os números ainda nãoalcan- 

çaram os patamares dos anos 
anteriores à pandemia, Em ou- 
tubro deste ano, por exemplo, 
foram registradas &3 mil 
uniões, ante 78 milem outubro 

de 2020. O número foi supe- 
rior no mesmo mês em 2019 
(92 mil) e 2018 (98 mil). 

FESTA ATRASADA. Em outros 

casos, a união no cartório já até 

OCOTreu, Mas Prestou a vontade 

de celebrar o momento com 

Ao menos 70 cidades de SP 
cancelam carnaval em 2022 

JOSÉ MARIA TOMAZELA 
SOROCABA 

Apesar do avanço da vacina- 
ção, ao menos 70 cidades do 
interior de São Paulo já cance- 
laram o carnaval de 2022 moti- 

vadas pela pandemia de covid- 
19. Às prefeituras alegam risco 
de alta nas infecções pelo vi- 
rus, com o fluxo de pessoas € 
aglomerações, e ainda o respei- 
to às famílias que perderam en- 

tes queridos, Há ainda casos 
de prefeituras sem recursos pa- 
ra bancar a festa, por terem in- 
vestidono controle da doença. 
Estâncias climáticas - como 
Caconde, Santo Antônio do Pi- 

nhal e São Bento do Sapucai - 
não preveem a folia, 

Nacapital,a decisão final so- 
breo carnaval de rua será toma- 

da até o fim de dezembro, com 

base no cenario da pandemia, 
comodados de internação e va- 
cinação, diz o secretário muni- 

pEaiÓriA BRANDÃO - By adotei 

di ur | Sh 

Stéfany e Jeferson fizeram a festa mais de um ano após a união 

testa, À fisioterapeuta Stéfary 
Beluci Floriano, de 27 anos,eo 

professor Jeferson Floriano Ju- 
nior, de 28, se casaram no cartó- 
rio em junho de 2020. Foram 
só duas testemunhas: a irmãe 

o primo da noiva. “Durou cer- 
ca de três minutos. Foi muito 

frustrante. Zero emoção, zero 
tudo”, diz ela. À cerimônia 

com festa ocorreu só no últi- 

cipal da Saúde, Edson Apareci- 
do. Em paralelo, o evento se- 
gue em organização. No início 
de novembro, a CRBS S.A. (li- 
gada à Ambev) foi anunciada 
como patrocinadora oficial, 
por R$ 23 milhões. Além disso, 

a Prefeitura recebeu 867 solici- 
tações de desfiles, uma redu- 

ção de 9,68% em comparação a 
2020. Úscortejos estarão mais 
concentrados em oito dias, 19 
e 20 de fevereiro (pré-carna- 
val), 26,27, 28 de fevereiro e 1.º 
de março (carnaval) e seóde 
março (pós-carnaval). 

Já na estância climática de 
Caconde, conhecida por um 
carnaval com fantasias tuuo- 

sas, não haverá folia em 2022, 
Em nota, a prefeitura diz que 

mo dia 13, em Mairiporã, na 

Grande São Paulo, 

QUEDA, A retomada dos casa- 
mentos ocorre após forte que- 
da. Levantamento divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (TB- 
GE), divulgado na semana pas- 
sada, revelou que o total de ca- 
samentos teve queda entre 

isso foi motivado por manifes- 
rações contrárias à festa. “Esse 
momento é de cautela para 
que, em 2023, tenhamos de vol- 
ta o saudoso e tradicional car- 

navalde Caconde”, disse o pre- 
feito João Filipe (PSDB). 

Folia na capital 
São Paulo deve decidir 

sobre o carnaval de rua até 

o fim de dezembro, com 

base no efeito da pandemia 

A prefeitura de São Bento do 
Sapucai, outra estância climáti- 
ca, também optou pela não rea- 
lização do seu “Tem Folia na 
Montanha" em 2022. Segundo 

' Cerimônia hibrida vira 
"opção. E quem está 
“online ganha presente 

Jã o servidor público Leo- 

| nardo Dantas Teixeira, de 

44 anos, e a engenheira 

Anália Meira Spinelli, de 
"42 anos, que também se 

| casaram na semana passa- 
“da, preferiram reduzir o 

“número de convidados 
- presenciais a 40 pessoas. 

Mas outros 80 acompa- 
nharam a cerimônia a dis- 

tância, online. E recebe- 
| ram dos noivos uma caixa 

| com vários mimos, como 

garrafinha de champanhe 
eum bem-casado (doce), 
 Aestudante de jornalismo 
| Jhennifer Melo, de 24 
anos, c o analista de siste- 

| mas Willian Melo, de 29 

anos, casaram-se no fim 

de semana retrasado, em 

Jacarepaguá, Rio. Foram 
&o convidados, mas os noi- 

“vos pediram que as másca- 
ras fossem usadas. & 

2019€ 2020,dc 261% —-a maior 

redução dessa série histórica, 
iniciada em ag “Conforme a 

vacinação avança € o número 
de doentes diminui, as pessoas 
vão tomando coragem de reto- 
mar os sonhos que tinham an- 
tes da pandemia”, afirma o pre- 
sidente da associação dos car- 
tórios, Gustavo Renato Fisca- 

reli. (8 CoLAMOROU LEON FERRARI 

aprefeitura, a decisão foi toma- 
dacomas outrascidades da re- 
gião. “Hã de se considerar o ris- 
code uma nova onda de contá- 
glo”, disse em nota, 

Estância climática da Serra 
da Mantiqueira, Santo Antó- 
nio do Pinhal já definiu que 
não fará o carnaval tradicional 
em 2022 é estuda realizar uma 
folia fora de época, quando a 
pandemia estiver controlada, 
Com um dos carnavais mais 

concorridos do interior, São 
Luiz do Paraitinga só deve defi- 
nir se haverá festa nas próxi- 
mas semanas. À prefeitura diz 
que avalia a situação da pande- 
mia com cautela, ca preocupa- 
ção, agora, é a vacinação com- 
pleta dos moradores. € 
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BLEX SIL NVESTADÃO 

Iniciativa engloba uma quadra da Rua São Carlos do Pinhal, uma da Alameda Rio Claro e a Alameda das Flores (que é exclusiva para pedestres), na região da Bela Vista 

Urbanismo 

Projeto de bulevar prevê 
mercado de orgânicos na 
região da Avenida Paulista 
Proposta é liderada 
pelo mesmo grupo do 
megacomplexo Cidade 
Matarazzo; projeto 
anterior acabou 
barrado na Justiça 

Apóster projeto anterior bar- 

rado na Justiça, uma associa- 
ção liderada pelo mesmo gru- 
podo megacomplexo Cidade 
Matarazzo apresentou uma 
nova proposta de bulevar pa- 
raa região da Avenida Paulis- 

ta. À proposição passará por 
uma audiência pública em 3 
de dezembro, às 19 horas, no 
Edificio Martinelli (Rua São 
Bento, 405, 10.º andar). 

Anova proposta foi batiza- 
da de Sua Rua e não inclui a 
construção de um tunel na 
Rua São Carlos do Pinhal, um 
dos principais fatores critica- 
dos por associações de bairro 
e que levou à judicialização 
da anterior, após ter sido 
acertada coma Prefeitura em 

2019. Como alternativa, o 

projeto agora prevê interven- 
ções urbanas no trecho para 
reduzir a velocidade do trafe- 

go de veiculos e tornar a via 
mais amigável para pedes- 
tres, na prática conhecida co: 
mo “traffic calming”. 

A iniciativa engloba uma qua- 
dra da Rua São Carlos do Pi. 
nhal, uma quadra da Alameda 
Rio Claro e a Alameda das Flo 
res (que é exclusiva para pedes- 
tres e funciona como “calça- 
dão”, na Bela Vista, na região 
central de São Paulo. O trecho 
liga q megacomplexo Cidade 
Matarazzo à Avenida Paulista. 
Como se trata de um proce- 

dimento de manifestação de in- 
teresse social (PMI), outras 
propostas para a área tambem 
poderão ser apresentadas. À 
Prefeitura apontou, em comu- 

“Meta é priorizar a 
circulação de pedestres 
e promover a 
cidadania, 
valorização da cultura 
ea proteção do meio 
ambiente, a partir da 
gestão sustentável.” 
Prefeitura 

nicado, esperar ideias que vão 
“priorizar a circulação de pe- 
destres e promover a cidada- 
nia, à valorização da cultura e 
proteção do meio ambiente a 
partir da gestão sustentável do 
local, da implementação, ope- 
ração e manutenção de pontos 
de acesso gratuito à intemet 
(via Wi-Fi), da instalação de 
Mercado de Alimentação e Or- 

gânicos, com inclusão social, 

e da realização de atividades 
socioculturais e educacio- 
nais”. 
Adescrição da Prefeituraé a 

mesma utilizada na proposta 
apresentada pela associação, 
a São Paulo Capital da Diversi- 
dade. Ela é liderada pelo Gru- 
po Allard, idealizador da Cida- 
de Matarazzo, megacomple- 

xo bilionário de hotelaria, cul- 

tura, gastronomia e lojas (loca- 
lizado no trecho do bulevar) e 
também integrante do consór- 
cio que fez a maior oferta para 
a concessão dos parques da 
Avenida Paulista (Trianon e 

Mário Covas). 

ORGÂNICOS. A proposta do bu- 
levar inclui a criação de um 
Mercado de Orgânicos, com 
aomenos 35 quiosques, na Ala- 
meda Rio Claro. Entre as mu- 
danças estão também o plan- 
tio de 400 árvores, o enterra- 

mento da fiação, a oferta de 

internet sem fio, a realização 
de atividades socioculturais 

gratuitasea instalação de ban 
cos, mesas, cadeiras, quios- 

ques e outros itens de mobiliá- 
rio urbano, em parte assina- 
dos pelos Irmãos Campana. 

No caso da Rua São Carlos 

do Pinhal, o projeto urbanisti 
coincluia eliminação do meto 
fio, a elevação da rua ao nivel 
da calçada e a implementação 

PROJETO DE BOULEVARD NA REGIÃO DA PAULISTA 

Proposta foi batizada de Sua Rua c ainda passará 
por audiência pública em 3 de dezembro 

BM ALAMEDA DAS FLORES 
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de elementos redutores de ve- 
locidade. A proposta se asse- 
melha ao chamado “traffic cal- 
ming”, como ocorre hoje em 
um trecho da Rua Avanhanda- 
va, por exemplo. 

Ja o paisagismo varia entre 
as três vias, Na Alameda das 
Flores, a ideia é plantar majori- 
tariamente árvores nativas. Já 
a Rua São Carlos do Pinhal e a 
Alameda Rio Claro recebe- 
riam, respectivamente, jaca- 
randás eipés, criando corredo- 
res floridos em diferentes esta- 

ções do ano. 
À expectativa da associação 

é entregar o bulevar em dez 
meses. O custo estimado é de 

R$ 128,9 milhões, dos quais R$ 
20,4milhões paraa implemen- 
tação € o restante para manu 
tenção por 30 anos. À proposta 
prevê, ainda, formas de obten 
ção de receita, que seria reapli- 
cada obrigatoriamente no lo 
cal. Entre elas está o aluguel 
dos estandes de venda para res- 
taurantes, feirantes e afins, 

a 
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por valor estimado de R$ 

loo, a diária. 

PROJETO ORIGINAL. Coomo à 

Estadão noticiou em 2019,0 

projeto original do bulevar 
(então chamado Boulevard 

da Diversidade) atraiu criti- 
cas de parte dos moradores, 
especialmente em relação ao 
túnel. Após a judicialização 
da proposta, os idealizadores 
chegaram a fazer uma campa- 
nha no ano seguinte pela libe- 
ração do projeto, rebatizado 
de Parque das Flores - não 
acatado. 

Em paralelo, asobras da Ci- 
dade Matarazzo continuam 

na área do antigo Hospital 
Umberto 1. O primeiro espa- 
çõa ser entregue foi a capela, 
em 13 de novembro, enquan- 

too hotel abrirá parcialmen- 
teem dezembro. Ocronogra- 
ma de inaugurações vai até 
2023, incluindo lojas, espaço 
de eventos, escritórios, res- 
taurantes e centro cultural. é 
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Rio Madeira é alvo de 
invasão de centenas de 
balsas de garimpo ilegal 

Órgão estadual 
informou que tomou 
conhecimento das 
denúncias e fará “um 
diagnóstico apurando 
a situação no local 

TELÍNIIA 

Centenas de balsas de garimpo 
legal avançam há dois dias pe- 
las águas do Rio Madeira, den- 
tro do Estado do Amazonas, 
em busca de ouro. Às movi- 

mentações de balsas enfileira- 
das foram confirmadas na re- 

gjão dos municípios de Auta- 
zese Nova Olindado Norte. As 

informações preliminares são 
de que há cerca de 640 balsas 
numa região dorio localizada a 
cerca de 120 quilômetros de 
Manaus. 

As balsas utilizam longas 
mangueiras, que são lançadas 
até o leito do rio, Acionadas 
por geradores, elas sugamater- 
ra e tudo O que encontram no 
fundo. O material revolvido é 
trazido até a balsa e passa por 
uma esteira, onde é filtrado e 
devolvido devolta à água. Nes- 
se processo, o ouro fica retido 
na esteira. 

FALECIMENTOS 

Anizia Ramos de Moraes - Dia 23. 

aos 95 anos. Era viúva, Deixa as filhas 

Cleide, Cleusa, parentes e amigos. O 

Acorrida dos garimpeiros é 
pela noticia de que, na região, 
teriam encontrado uma gran- 
de quantidade do minério. Em 
um áudio obtido pela reporta- 
gem, um garimpeiro afirma 
que “lã embaixo estão fazendo 
1 grama de ouro por hora”, 

A reportagem questionou o 
Ibama sobre o assunto. O ór- 
gão federal declarou que “teve 
ciência do caso” e “nesta terça- 
feira, dia 23, reuniu-se com o 

Instituto-de Proteção Ambien- 
tal do Amazonas (Ipaam) para 
alinhar as informações, a fim 
de tomar as devidas providên- 
ciase coordenar uma fiscaliza- 
ção de garimpo na região”. 

Mangueiras sugam a terra 
e tudo o que encontram no 
fundo: notícia de possível 
jazida criou mobilização 

O Instituto de Proteção Am- 
biental do Amazonas (Ipaam), 
órgão estadual responsável pe- 
la gestão ambiental no Amazo- 
nas, informou que “tomou co- 
nhecimento das denúncias so- 
bre a movimentação de dragas 
(balsas) de garimpo na região 
entre os municipios de Auta- 

enterrodoi realizado no Cemitério Jar- 

dim do Pêssego, 

Josefa Sebastiana Santos Vital - 

às filhas, Marina, Paula e Flávia, genros e netos da querida 

Vera Maria Brant de Carvalho Martins 
convidam para a missa de 7º dia que será amanhã, dia 25 de novembro às 
[8:30 horas na Paróquia São Pedro e São Paulo, Rus Circular do Bosque, MH. 

zese Nova Olinda do Norte, 

e será feito um diagnóstico 
apurando a real situação no 
local”. “O Tpaam informa, 
também, que atividades de 
exploração mineral naquela 
regiãonão estão licenciadas 
e, portanto, existindo de fa- 
to, são irregulares.” 

O órgão afirmou ainda 
que “há competência de ór- 
gãos federais na referida si- 
tuação” e “em atividades co- 
mo a citada pode haver ou- 
tras: possíveis ilegalidades 
que devem ser investigadas, 
tais como: mão de obra es- 
cravas tráfico; contrabando; 
problemas com a Capitania 
dos Portos. E, ainda, de or- 

dem econômica, social e fis- 

cal, o que requer o envolvi- 
mento de diversas forças”, 

Danicley Aguiar, porta- 
voz da campanha de Amazô- 
nia do Greenpeace que so- 
brevoou a região e flagrou 
centenas de balsas, se diz 

chocado, “Enquanto o mun- 
do esta buscando um acor- 
do para conter a crise cli- 
mática, mais uma vez o Bra- 

sil manda um sinal trocado: 
centenas de balsas extrain- 
do ouro ilegalmente nas 
imediações da maior cidade 
da Amazônia 6 

Dia 18, aos BB anos. Era viiva. Deixa 

parentes. Denterro foirealizado no Ce- 

mitério e Crematório Primaveras. 

Geny Bordon - Dia 22, aos 72 anos, Fi- 

lha de João Salvador Bordon e Maria 

Delmira Ardaia, Era solteira. Deixa pa- 

rentes e amigos. O enterro foi realiza- 

do no Cemitério da Paz, 

Maria Aparecida Gomes Leal Appia 

-Dia23,a0sbã anos. Era viúva. Deixa a 

filha Alessandra, parentes e amigos O 
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SÃO PAULO RECLAMA 

Problemas com 

serviço e assinatura 

Reclamação do leitor Mar- 
celo Bitencourt: “A Wine 
publicouum banner com pa- 
cote anual com quatro me- 
ses grátis, em que ganharia- 
mos duas taças pelo valor 
mensal de R$ 62,24. Vale sa- 
lientar que o banner anun- 
ciado não tem o regulamen- 
to e também não condiz 
com as informações anun- 
ciadas, À propaganda é enga- 
nosa ea Wine tenta iludir o 
cliente com uma conversa 
de que 'grátis' é sinônimo 
de “diluído”, Já tentei obter 
uma resposta por meio de 
outros canais de reclama- 
ção, incluindo o Procon, 

mas não consegui.” 
Resposta: “A Wine informa 
que, apesar de a referida pro- 
moção ser voltada apenas 
para novos clientes, a em- 
presa atendeu à solicitação 
do autor da reclamação 
(que ja era sócio do Clube 
Wine) e aplicou os mesmos 
descontos para a renovação 
de sua assinatura, visando a 
sua satisfação. A Wine escla- 
rece, ainda, que o valor da 

parcela mensal no plano 
anual do Clube Wine é de 
R$92,90, Conforme estipu- 
lao regulamento da promo- 
ção, o valor do desconto es- 

tabelecido é efetivamente 
equivalente a até quatro me- 
ses de assinatura gratuita, e 
esse desconto é diluído” e 

E Teve tgumdirelio como codadão 
pe! pu consumidor desrespeitando? O 

Ev blog Seus Direitos pode ajudar, 
eia Envie suas reclamações, com 05 

devidas fopuimentos, pais pes- 
emas é contatos, além do nome 
dos envolvidos na questão, para o 
spriclamapiestadas.com 

enterro foirealizado no Cemitério Jar- 

dim do Pêssego. 

José Vagner Firmo - Dia 22, aos 16 

anos. Era solteiro. Deixa parentes e 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 

mitério e Crematório Primaveras. 

Dionísio Mendes de Oliveira - Aos 97 

anos, Era casado com Sonia Maria 

Mendes de Oliveira. Deixa os filhos Dio- 

nisio, Denise, Deise, Silvio, Sérgio e pa- 

rentes O enterro foi realizado no Cemi- 
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A falta de água em SP 

Continuama chegar-nos cons- 
tantes reclamações sobre a fal- 
ta de agua com que se vê a bra- 
ços a população desta capital, 
Todos os dias na maior parte 
das horas, falta por completo o 
precioso liquido, especialmen- 
te nos bairros operarios, que, 
assim, se vêem reduzidos à 
mais triste situação, Sendo es- 
sas as zonas que mais necessi- 
tam de hygiene, devido ao seu 
estado sanitario já pouco satis- 
factonio, é de se imaginar a que 
perigos seexpõea população, a 
continuar tão lastimavel esta- 
do de cousas. & 

Este espaço se destes à correção de erros 
pihlicados na edição impressa do ESTADÃO. 
Você pode cofaborar erviando e-mail para 
córrecoesmestadad.com. Às correções mirar 

gem erros come: de informação. nome, cargo, 
dados numéricos, enire Caros, 

- 
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inímissa pncamentadas pelo e-mail tolecimentosiastadao com. com come do remetente endereço ey e telefore 

tério e Crematório Primaveras. 

Rodrigo Otavio Barioni - dos 49 

anos. Filho de Meudes Corsi Barioni é 

Isidro Bartoni, Era casado, Deixa fi- 

lhos, parentes e amigos. O enterro foi 

realizado no Cemitério da Paz. 

MISSAS 

Décio Verreschi - Dia 5, às 10 horas, 

na lyreja Nossa Senhora Aparecida e 

São Roque, naR, Padre Álvaro Quinho- 
nes Zuniga, 104, Bras Cubas (| ano). 
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Virus são preparados para 
se espalhar”, diz brasileiro 
de grupo de elite da OMS 

ENTREVISTA 

Carlos Morel 
Ex-presidente da Fiocruz, integra 
a Academia Brasileira de Ciência 

>, *-presidente da Fio- 
| | cruz, o médico Carlos 

“+ Morel é o único brasi- 
leiro a integrar um grupo de 

| a na 

à SITBAÇÃO MO Bals, COM DADOS DO COMSDRCIO DA IMPRENSA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (RECUBERADOS| 
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Cronograma da vacinação 

SÃO PAULO 
Até sexta, a capital paulista re- 
cebe a campanha de megavaci- 
nação do Ministério da Saúde. 

ABERTURA 

SÍLVIA FAZIO 

PRESIDENTE 

WILL LATAM 

WINMLLATAMWILL ORG 

elite da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). O colegiado 
tem como objetivo investigar 
as origens do Sars-CoV-2, vi 
rus causador da covidao, e 

criar diretrizes para identifi- 
car e prevenir o surgimento de 
patógenos capazes de defla- 
grar novas pandemias. 

A OMS já havia criado um 
grupo de especialistas pa- 
ra determinar a origem do 
novo coronavirus respon- 

249 
MEL MNT 
DE Doiios 

Oobjetivo é ofertar a dose adi- 
cional aos maiores de 18 anos, 
vacinados com a 2.º dose hã 

seis meses. Alea 2º doses 

continuam sendo oferecidas a 

sável pela pandemia. Por 
que outro grupo? 
O grande desafio geográfico, 
científico e político é saber de 
onde velo o virus e como ele 

surgiu. Foi a mão humana? A 
Mãe Natureza? Foi dissemina- 

do propositalmente? Houve 
um vazamento (de um lahora- 

tório)? Não vamos excluir ne- 
nhuma hipótese, mas não te- 
mos uma agenda predetermi- 
nada, No entanto, só vamos 
avançar com a colaboração da 
China. Ninguém tem o poder 
de entrar e vasculhar gavetas, 
não é por aí. À gente vai preci- 
sar trabalhar com os cientistas 
e com o governo chinês. Eles 
têm de confiar no grupo. 

O senhor participou do Pro- 
jeto Viroma Global, lança- 

158.201,793 | 22,038.73] 
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LI 
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outros públicos elegíveis. 

CAMPINAS 

Lançado pela Secretaria Muni- 
cipal de Saúde, o “Campinas 

[RIR TAS ER O 

do em 2018, que tinha por 
objetivo justamente identi- 
ficar e sequenciar os vírus 
com potencial de causar 
uma pandemia. Se tivesse 
avançado, isso poderia ter 
evitado ou pelo menos pre- 
visto a pandemia? 
Dificil dizer, mas talveza mon- 

tagem do “atlas” com todos os 
virus circulantes estivesse 

mais avançada. 

Mas os morcegos estavam 
na mira de vocês, não é? 
Se estavam! A virologista Shi 
“hengli, de Wuhan, participou 
de seminário na Fiocruz em 
meados de 2019, deu uma pa- 
lestra Otima, com vários slides 
chamando a atenção para ani- 
mais silvestres como hospedei- 
ros ejou reservatórios de va- 

21.247.982 
MIMERT TE 

FEDOPERANDE” 

Vacina Mais”, estã iImunizan- 

do, até sábado, os moradores 
de 18 a 24 anos, assim como 

adolescentes. O atendimento 
sera das 15 às 19 horas. 

CONVIDANDO OS 

HOMENS PARAODEBATE 
72 EDIÇÃO 

DIA 25 DE NOVEMBRO, DAS 10h ÀS 11h30 

Evento com participação de executivos da América Latina para 

debater a importância da liberdade feminina 

MEDIAÇÃO 

FERNANDA GUIMARÃES EDVALDO VIEIRA 
CEO DA AMIL REPÓRTER 

DO ESTADÃO 

— JHJAN FERREIRA 
PRESIDENTE LATAM DA 

SUMITÔMO CHEMICAL 

LUIS HENRIQUE 
GUIMARÃES 

CEO DA COSAN 

CONVIDADOS 

ACESSE O QR CODE 

E PARTICIPE 

APOIADORES 
PORTER ESTADÃO nf InPress BE, 

RODRIGO KEDE LIMA 
CEO LATAM DA 
MICROSOFT 

rios virus... Era como se esti- 

vesse apontando: Olha o peri- 
go aí, gente!” 

O que mais o novo grupo 
pode fazer? Estabelecer di- 
retrizes mundiais para o ca- 
so do surgimento de novos 
patógenos, por exemplo? 
A'OMS não tem poder de poli- 
cia, tudo se constrói com con- 

fiança, mas podemos criar dire- 
trizes para os países. Por exem- 
plo: podemos criar uma nor- 
ma de comunicação imediata à 
OMS para a identificação de 
um novo patógeno. 

Teremos uma nova pande- 
mia? 
Os virus são talhados e prepa- 
rados para se espalhar. E 
Darwin na vela. € 
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Hoje, a prefeitura mantém a 
imunização com o reforço às 
pessoas com 60 anos de idade 
ou mais. € 
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Libertadores 

Para Zico, 
alíssima 

não tem 

favorito 
Para o craque, disputa entre 

Palmeiras e Flamengo coloca frente a 

frente duas equipes experientes e 
acostumadas q decidir títulos 

TONI ASSIS 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Maior idolo da história do Fla- 
mengo, Zico está ansioso pela 
decisão da Libertadores entre 
oclube-carioca e o Palmeiras, 

marcada para sábado, às 17h, 
no Estádio Centenário, em 

Montevidéu. Para o craque, a 
decisão entre os times brasilei- 

ros não tem favorito. 
Zico coloca Palmeiras e Fla- 

mengo na mesma prateleira. 
“são duas equipes experientes 
e têm elencos acostumados a 
decidir titulos. Vai ser um jogo 
de muita tensão, muita concen- 
tração e vai ser um duelo onde 
ninguém pode vacilar”. 

“omo atualmentevive no Ja- 

pão, Zico vai repetir 0 roteiro 
feito em 2019, quando o Fla- 
mengo venceu a Libertadores. 
Para não ser surpreendido pe- 
lo sono da madrugada do dia 
27,0 relógio já estã programa- 
do. Canal da TV previamente 
selecionado e ainda o isola- 
mento como aliado comple- 
tam o esquema armado por Zi- 
co para ver a decisão. 
“Como em 2019, estou aqui 

no Japão para ver à Flamengo 
numa final de Libertadores. A 
partida vai serás 5h da manhãe 
tenho tudo ajustado. Durmo 
mais cedo, coloco o relógio pa- 
ra despertar e assisto à deci- 
são, Da mesma maneira como 
foi contra o River Plaçe”. 
Em entrevista ao Estadão, 

ele disse que mais uma vez vai 

Calderano alcança 4º lugar 
no ranking antes do 

Mundial de tênis de mesa 

OUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 
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dl 

Zico é diretor esportivo do Kashima Antlers, do Japão, mas está sempre atento aos jogos do Flamengo 

estar longe da família num mo- 
mento tão importante para o 
Flamengo.“Olha,na minha ca- 
sa, os meus filhos devem reu- 

nir os amigos para ver o jogo 
contra o Palmeiras. Vai ser um 

Surpresas 
Zico diz que qualquer um 
pode ser protagonista. '0 

Breno Lopes, que ninguém 
conhecia, decidiu um título" 

jogão. Mas você sabe que, em 
partidas assim, importantes, 
prefiro ver sozinho mesmo.” 
Mesmo atuando como dire- 

tor esportivo do Kashima An- 
tlers,noJapão, o ex-jogador es- 
tá sempre atento ao time do 

Libertadores 

Estádio Centenário, 
palco conhecido de 
Palmeiras e Flamengo 

RICARDO MAGATTI 

Escolhido pela Confederação 
Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol) para receber a fi- 
nalda Libertadores de 2021 en- 
tre Flamengo e Palmeiras, o 
mítico Estádio Centenário já 
foi palco de decisões envolven- 
do os dois clubes brasileiros. O 
time rubro-negro tem melho- 
res recordações do local, já 
que foi campeão lá em 1981, 
conquista que completou 40 
anos ontem. À equipe alviver- 
de jogou duas finais no históri- 
co estádio em Montevidéu, em 
1961 € 1968, e ficou como vice- 

campeonato em ambas. 
Um dos times com mais tra- 

dição na Libertadores, o Pal- 
meiras, campeão da Taça Bra- 
sil em 1960, chegou à decisão 

em sua primeira participação 
no torneio. À equipe enfren- 
tou na final o Peiiarol, que era 
o atual campeão. Na ida, no 
Centenário, os uruguaios ven- 
ceram por 1 a O, com gol de 
spencer. Uma semana mais 
tarde, no Pacaembu, os palmei- 

renses jogaram para forçar o 
terceiro jogo, mas empataram 
poriai-gols de Sasia e Nardo 
— & ficaram sem a taça. 
Em 1968, 0 rival foi o Estu- 

diantes. Os argentinos vence- 
ram por 2a 1em La Plataco 
Palmeiras ganhou o jogo se- 
guinte por 3 a 1 no Pacaembu, 
Na partida de desempate, no 

Centenário, o time alviver- 
de levou za oe vino troféu 

escapar novamente, Luiz 
Gonzaga Belluzzo, presiden- 
te do clube entre 2009 e 

2011, estava nas arquibanca- 

das do estádio. “Não tinha 

antidoping naquele tempo. 
Os atletas do Estudiantes 

estavam visivelmente dopa- 
dos. O Madero, que era za- 
gueiro e estudante de medi- 
cina, estava bem dopado”, 

conta ao Estadão. 

SHOW DE ZICO. O Flamengo 
de Zico e companhia ergueu 
seu primeiro troféu da Liber- 
tadores há quarenta anos ao 
bater o Cobreloa, do Chile, 
na decisão em três jogos. Os 
duelos ficaram marcados pe- 
la violência praticada pelos 
chilenos, que ameaçaram, 
intimidaram e agrediram os 
flamenguistas. 
Us brasileiros contaram 

com exibição de gala de Zi- 
co para levantar a taça. No 
jogo-desempate, no Esta- 
dio Centenário, o Flamen- 

go venceu por 2 a O, com 
dois gols do Galinho. é 

coração. Longe de fazer o esti- 
lo fanático, Zico gosta de ver a 
partida com olhos de estrate- 
gista. Em sua análise são obser- 
vados o desempenho das equi- 
peseopapeltático dos jogado- 
res, Protagonista da primeira 
Libertadores do Flamengo em 
1981, ele analisou o momento 
do clube da Gávea. E a fase de 
Michael chama a atenção. 

“Ele fez um excelente cam- 

peonato pelo Goiás. Como o 
Flamengo tinha um time pron- 
to e de alto nivel, o Michael es- 
perouasoportunidades eapro- 
veitou. Mas O que eu destaco é 
a confiança em campo. Além 
do treinador, os jogadores acre- 
ditam no seu potencial, E o Re- 
nato (Gaúcho) esta aproveitan- 
do essa boa fase. Você não ga- 

Brasileirão 

No Allianz 
Parque, um 
bom empate 
contra o líder 

Ouúltimo jogo do Palmeiras an- 
tes da final da Libertadores te- 
ve de tudo: belos gols, pênalti 
perdido, cartões em profusão 
e discussões. No Allianz Par- 
que, o time alviverde e o lider 
Atlético-MG empataram por 2 
a 2 em um bom jogo na noite 
deontem. Wesley e Deyverson 
marcaram para os donos da ca- 
sa, que não sustentaram a van- 

tagem. Zaracho e Hulk foram 
as redes pelos mineiros, que 
ainda não podem levantar a ta- 
ça do Brasileirão na próxima 
rodada, mas o titulo nacional é 

questão de tempo. 
O Atlético manteve a dife- 

rença de oito pontos para o Fla- 
mengo, já que o rival também 
empatou, diante do Grêmio, 

no Sul, também por 2 a 2. Os 

nha um campeonato com onze 
jogadores apenas, mas com 
um bom plantel. E o Michael é 
uma baita opção”. 
O maior artilheiro da histó- 

ria do Flamengo disse ainda 
que em partidas assim, em que 
os holofotes estão direciona- 
dos normalmente para os me- 
dalhões, surpresas costumam 
acontecer. “Veja O caso, por 
exemplo, do título do Palmei- 
ras no ano passado. Apareceu 
o Breno Lopes, que ninguém 
conhecia, e decidiu o jogo. Ga- 
rantiu o título. Às vezes os me- 

dalhões ou 08 jogadores mais 
conhecidos são muito marca- 

dos, ou encontram mais difi- 
culdades. Quando você tem 
dois grandes elencos, à aten- 
ção precisa ser redobrada." 6 
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Gols: Wesley, aos 27. e Zaracho, aos 
35 1º Tempo. Deyverson, dos 1), e 
Hulk, 30515 do 2º Tempo 
PALMEIRAS: Jailson, Mayhe, hus- 
cévic. Renane dorge (Victor Luis); 
Patrick de Paula, DBarbosa e Ga- 
bel Menino [M. Fernandes) Nesley 
(Willian), Veron (Breno Lopes) e Dey- 
verson. Técnico: João Martins. 
ATLÉTICO-MG: Exerson; Guga (Var- 
gas), Nathan Silva, Junior Alonso e 
drana; Allan, Jair (Mariano), Naçho 
Fernández e Zaraçho (Sashaj, Hulk e 
Diego Costa [Keno! Técnico: Cuca. 
Árbitro: Anderson Daronco (65) 
Amarelos: 5. Menino, Marcos Ro- 
cha, Renan, Diego Costa, Nacho Fer- 
nandez, Junior Alonso, Deyversor 
Público: 17,744 torcedores 
Renda: R5 LOJSOGO TO 
Local: Allianz Parque 

mineiros somam 75 € os cario- 
cas, 67. À conquista está cada 
dia mais próxima do lider, que 
encara no domingo o Flumi- 
nense, no Mineirão, O Palmei- 
ras esquece o Brasileirão por 
ora é se concentra na finalissi- 
ma da Libertadores. 
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IPA NCALCA PESE ESA 
PODMECRRIESISOIESAA Da 

Justiça 

Maradona: morte envolta 
em mistério e acusações 

GUSTAVO GARELUIAR- 22 Tisnri 

Trágico desfecho da 
vida do ex-jogador 
completa um ano 
amanhã e segue com 
mais perguntas do 
que respostas 

padgiii 

LUCIANA ROSA 
ESPECIAL PARA O ESTADO 

A morte de Maradona comple- 
taumanoamanhãainda envol- 
ta em mistério, acusações, in- 
trigas e uma série de indicia- 
mentos feitos pela Justiça da 
Argentina. No último dia 8, os 
responsáveis pela investiga- 
ção do caso confirmaram o in- 
diciamento por homicídio 
eventual doloso de sete pes- 
soas que cuidavam da saúde 
do craque antes de sua morte. 

Homicídio com dolo even- 
tual é aquele no qual a pessoa 
prevê que suas atitudes po- 
dem resultar na morte de ou- 
tra. Mesmo assim, prossegue 
com a ação, assumindo o risco 
de matar. Maradona morreu 
no dia 25 de novembro do ano 

passado, aos 60 anos, vitima 
de parada cardiorrespiratória. 
Em abril, peritos convoca- 

dos pelo Ministério Público de 
San Isidro apresentaram um 
relatório que determinava que 
o cuidado com a saúde do as- 
tro foi “irresponsável e inade- 
quado”, Segundo esta análise, 
se Diego Maradona tivesse se- 
guido internado logo após a ci- 
rurgia para tratar do hemato- 
ma no cérebro no começo de 
novembro passado, cle teria ti- 
do mais chances de sobrevi- 

Liga dos Campeões 

Mural em homenagem ao craque: morte completa um ano amanhã 

ver. Sua morte pegou todos de 
surpresa. E sustentam ainda 
que “o paciente foi abandona- 
do à própria sorte”, 
Maradona era gigante de- 

mais para ter sido abandonado 
noleito de morte, feito um mo- 
ribundo, como defendem os 
que acusam os profissionais 
que cuidavam de sua saúde. A 
Argentina está atrás de um ve- 
redicto sobre os últimos dias 
de vida do astro do futebol, 

Neste momento, hã mais 

dúvidas do que respostas, 
mais intrigas do que esclareci- 
mentos sobre sua morte. Os 
profissionais de saúde citados 
no relatório ja haviam sido de- 
nunciados e estavam sob inves- 

tigação. Agora, foram oficial- 
mente indiciados, Caso sejam 
condenados, a pena poderá ser 
de oito a 15 anos de prisão. 

PERÍCIA. Entro as principais 
conclusões dos peritos estão: 

United e Chelsea avançam; 
Barça empata e corre risco 

Seno Campeonato Inglês Cris- 
tiano Ronaldo não tem colecio- 
nado boas atuações, na Liga 
dos Campeões o astro portu- 
guês tem sido o maior respon- 
sável pelas vitórias do Man- 
chester United na fase de gru- 
pos. Ontem, diante do Villar- 
real, na Espanha, o atacante 

fez o primeiro gol na dificil vi- 
tória porza o, cajudou a garan- 
tiraequipe nas oitavas de final 
da competição, com dez pon- 
tos, na liderança do Grupo F, 
O jogo foi o primeiro depois 

da demissão do técnico Solsk- 
jaer. Ex-jogador da equipe, Mi- 
chael Carrick comandou o Uni- 
ted interinamente. 
“Precisamos de ser nova- 

mente sólidos, porque se o con- 

seguirmos, daremos ao Ro- 

naldo uma oportunidade de 
ganhar jogos no ataque. Ele 
tem sido brilhante”, afir- 

mou zagueiro Maguire. 
Pelo Grupo H, o Chelsea 

bateu a Juventus por ya de 
também se garantiu nas oi- 
tavas de final. 

Já pelo Grupo E, o Barce- 
lonaempatou porõa0com 
o Benfica no Camp Nou é 
chegou aos sete pontos, an- 
te cinco dos portugueses, 
Agora, O time precisará de 
um bom resultado na ulti- 
ma rodada, quando vai en- 
frentar o lider da chave, o 
Bayern de Munique, fora de 
casa, O Benfica recebe o Di- 
namo de Kiev, em Lisboa. 

Maradona deveria ter perma- 
necido internado; a atuação da 
equipe médica foi inadequada, 
deficiente e irresponsável; ele 
não poderia ter ido para casa, 
mas sim deveria ter seguido o 
tratamento em uma clinica es- 
pecializada; não respondia por 
si: teve um periodo agonizante 
antes de sua morte; assistên- 

ciade enfermagem cheia de de- 
ficiências e irregularidades;tal- 
ta de registro psicológico; e, 
por fim, o estado de saúde de 
Diego ficou aberto ao acaso. 
Foram indiciados pela Justi- 

cada Argentinaatéagora os se- 
guintes profissionais: Leopol- 
do Duque (médico neurocirur- 
gião), Augusta Cosachov (psi- 
quiatra), Carlos Angel Charly 
Diaz (psicólogo), Nancy Edith 
Forlini (médica), Mariano Per- 
roni (chete dos enfermeiros), 
Dahiana Gisela Madrid (enfer- 
meira) e Ricardo Omar Almi- 
rón (encarregado da noite). 

O MELHOR DA TV 

FUTEBOL 
o Liga Europa 
Spartak Moscou x Napoli 
12h30 / Fox Sports 
8 Liga dos Campeões 
Besiktas x Ajax 

14h45 / TNT 
Inter x Shakhtar Donetsk 

14h45 / Space 
Manchester City x PSG 
17h [TNT 
Atlético de Madrid x Milan 
17h | Space 
e Campeonato Argentino 
Independiente x Boca Juniors 
21h30 | ESPN Brasil 
e Campeonato Brasileiro 
São Paulo x Athletico-PR 
21h30 | Globo 

Fluminense x Internacional 
21h30 / SporTV e Premiere 

BASQUETE 
e NBA 
Brookhm Nets x Boston Celtics 
21h30 / ESPN 

AB ESPORTES 

Campeonato Brasileiro 

São Paulo tenta 

melhorar campanha 
como mandante 

PEDRO RAMOS 

Três dos cinco jogos restan- 
tes do São Paulo no Cam- 
peonato Brasileiro serão 
disputados em casa. São 
oportunidades para o time 
tricolor melhorar o desem- 
penho como mandante, o 
quarto pior da competição, 
Até aqui, foram apenas cin- 
co-vitórias, cito empates e 

três derrotas. A equipe de 
Rogério Ceni enfrenta o 
Athletico-PR, campeão da 
Copa Sul-Americana, hoje, 
às 21h30, podendo ultrapas- 
sar o adversário na tabela e 
subir para a 11. posição, em 
caso de vitória. 
O desempenho ofensivo 

do São Paulo ainda é uma 
dor de cabeça para o torce- 
dor. É o terceiro ataque que 
menos fez gols, atrás até da 
lanterna Chapecoense. Ri- 
goni, que teve bom início 
no clube, não registrou par- 
ticipação em gol nos últi- 
mos seis jogos, mas recebeu 
apoio de Ceni após a vitória 
tricolor sobre o Palmeiras. 

“Ele continua sendo um 
dos principais jogadores da 
equipe. Eu atribuo isso à le- 
são, volta de contusão é 

sempre complicada, Ele par- 
ticipou muito mais hoje, 
tem sido muito util e tenho 
certeza de que vai ser impor- 
tante nessa reta final, A valo- 
rização de um jogador não 
se dá só com gol”, avaliou, 
O São Paulo tera mudan- 

ça no ataque para o duelo 

SANTOS 
FUTEBOL CLUBE 

CMPU: 58, 19EUGA/DOOT «78 
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v E 
SÃO PAULO ATHLETICO-PR 

SÃO PAULO: Voip: Igor Vinicius 
Arboleda, Miranda e Reinaldo 
Rodrigo Nestor. Igor Gomes, Gabriel 
Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri 
Técnico: Rogério Ceni 
ATHLETICO-PR: Santos; Pedro 
Henrique, Thiago Heleno e 
Hernandez: Marcinho, Erick, Leo 
Cittadini e Abner, Nikão, Terans E 
Kayzer, 
Técnico: Alberto Valentim, 
Árbitro: leandro pedro viaden (rs) 
Horário: 21h30 
Local: Morumbi 
TV: Globo e Premiere FC 

como Athletico-PR. Geni con- 
tará com o retorno de Calleri. 
O argentino cumpriu suspen- 
são na última rodada e substi- 
tuirá Luciano, que passou por 
cirurgiano punho e ficará mais 
uma vez longe dos gramados. 
Atarefa de vencer o Athleti- 

co-PR não será fácil. O clube 
está apenas na 13.º posição, 
uma colocação acima do pró- 
prio São Paulo, mas teve suas 
atenções divididas com outras 
competições no ano, Após con- 
quistaro titulo da Sul-america- 
na, otime rubro-negro do Para- 

náainda tem pela frente a final 
da Copa do Brasil, em dezem- 
bro, contra o Atlético-MG. 

Dois dos principais desta- 
ques do Athletico são o atacan- 
te uruguaio Terans e o meia 
Nikão, que marcou 11 gols - 
um deles na final do título sul- 
americano do fim de semana, 

CONSELHO 
DELIBERATIVO 

De acordo com 05 arligos: 50, alinea “do 7, parágrato quinto, 57, 64, alinga 7, 
incisos "ey, 73, alineas “be e", &1, parágrafos 1º e 2º, 82 do Estajuto Social 

combinados com os artigos 20, alinea “q”, 7. alinsa “a” e 83,148, alinea “[º, 150, 
alineas “b" e “2º do Regimento Interno, fica convocado o Conselho Deliberativo do 
SANTOS FUTEBOL CLUBE para reunir-se em Sessão Ordinária, no próximo dia 
29 de novembro de 2021, segunda-feira, EM FORMATO HÍBRIDO, sendo VIRTUAL 
DIGITAL, através do endereço eletrônico emvwzoom.us e PRESENCIAL, para 
120 conselheiros, & Rua Princesa Isabel, sim”, 1º andar no salão Vidal Behor Sion, 
nesta cidade, em 1º convocação, às 19h00, com a presença minima de um terço 

de seus membros e, am 2º convocação, às 18h90, com qualguer número, 
com o fim de apreciar à seguinte: 

ORDEM DO DIA 
aj Lentura, discussão e volação da ata da reunião anierior; 

bj Comunicações da Mesa; 
cl) Apreciação, discussão e voiação da revisão e suplementação orçamentária, 

com parecer do Conselho Fiscal: 
dj Apresentação pelo Conselho Fiscal do Relatório Contabil Acdiminisiraiivo referente 

ao 3º Trimestre de 2021; 
2) Apreciação, discussão e votação da Proposta Orçamentária para 0 exercicio de 
2022, com parecer dó Conselho Fiscal; 
fi Apreciação, discussão e votação da restruturação do programa Sócio Pei; 
q) Apresentação do relatório parcial de 2021 do grupo de avaliação de riscos e perdas; 

Santos, 2d de novembro de de] 
Celso do Carmo Jatene - Presidente 

Nota: 
às insiruções Espadas pare a participação na raunião sarão encaminhadas por e-mail, dirastámente 
dos corselharos, a partir das fichas cadastrais fornecidas pelos próprios consalheiros. À reunião sara 
híbrida, wrtual na plataforma Zoom a presencial para 05 120 primeiros Conselheiros que demonstrarem; 
inleresse em perécipar, apreserfando compecvania de vacinação com as 2 doses. Qualquer divida. 
ou aligração destes dados, solictamos contatar pelo e-mail; conselho sandoste.com br. 
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Nasa lança missão para 
desviar rota de asteroide e treinar 
estratégia para proteger a Terra 

Teste para 
defender 
o planeta 

LEON FERRARI 

Nasa, agência espa- 
cial americana, deu 

início a uma missão 
que lembra até filme de 
Hollywood. O teste de redire- 
cionamento de asteroide duplo 
(em tradução livre), ou simples- 
mente missão Dart, vai tentar 

pela primeira vez desviar arota 
de um asteroide com oc objetivo 
de proteger a Terra de ameaças 
futuras. Esse corpo celeste não 
é um perigo agora, masa ideia é 
checar se a tecnologia que já te- 
mos é suficiente para proteger 
o planeta de um possível risco 
semelhante no futuro. 

Segundo a agência america- 
na, nenhum asteroide conheci- 
do atualmente representa uma 
ameaça à Terra - pelo menos 
até o próximo século. À missão 
Dart funciona, então, como 
um teste para coletar dados so- 
bre a possibilidade de desvio 
da posição natural de um aste- 

roide por meio de uma técnica 
chamada de impacto cinético. 

Essa é a mais recente de uma 
série de missões da Nasa, que 
este ano incluiram um rover 
em busca de sinais de vida em 

Marte, um pequeno helicopte- 
ro para sobrevoaro Planeta Ver- 

melho e o possivel lançamento 
do telescópio mais poderoso 
de todos os tempos no espaço, 
que ficará estacionado a cerca 
de 1,6 milhão de quilômetros 
da Terra para “explorar todas 
as fases da história do cosmos”, 

Com uma velocidade de seis 
quilômetros por segundo, a na- 
ve deve colidir com o Dimorp 
hos, um asteroide de 160 me- 

tros de diâmetro, queorbitaou 
tro maior, o Didymos, com 780 

metros de diâmetro. O impac- 
to deve deixar uma cratera no 

“O que estamos 
tentando aprender 
é como desviar uma 

ameaça. Existem 
muitas rochas voando 

pelo espaço. Estamos 
trabalhando para 
adicionar mais rochas 
ao nosso catálogo.” 
Thomas Zurbuchen 

Integrante da diretoria da 

missão científica da Nasa 

“É uma questão de 
desenvolver tecnologia, 

validar os parâmetros 
de velocidade, massa e 

direção. Vai ser muito 
importante ter esses 
dados no futuro” 
Roberto Costa 

Instituto de Astronomia, 

Geofísica e Ciências 

Atmosféricas (14G) da USP 

Ensaio 
Corpo celeste não 
representa ameaça, mas 
agência quer saber se 
temos tecnologia para 
proteger a humanidade 
de ameaças futuras. 

asteroide sem destruí-lo, Se tu 
do correr conforme o planeja- 
do, será possivel reduzir a velo: 
cidade do asteroide em umafra- 
ção de milimetro por segundo. 
Isso, esperam os cientistas, se- 

"ão suficiente para que, com o 
tempo, altere a sua trajetória 
de forma significativa. 

Pela proximidade coma Ter- 
ra, O sistema Didymos permite 
que especialistas em defesa pla- 
netária observem e meçam o 

impacto cinético da sonda. À es- 
colha da data de choque, que 
deve ocorrer entre setembro e 

outubro do próximo ano, foi 
proposital, À cada g7o dias, O 
Didymos fica a 1 milhões de 
quilômetros do planeta. 

IMAGENS. Além das observa- 
ções telescópicas, os pesquisa- 
dores contarão com imagens 
do Draco (Didymos Reconnais- 
sance and Asteroid Camera for 
Optical navigation). Esse teles- 
cópio de ângulo estreito forne- 
cera imagens de alta resolução 
da superficie de Dimorphos an- 
tes do impacto, que serão trans- 
mitidas à Terra em tempo real, 

Mais tarde, em 2024,a sonda 

Hera, daagência espacial euro- 
peia (ESA), será lançada tam- 
bém. A previsão de chegada em 
Dimorphos é em 2026, quando 
juntoa dois microssatélites co- 
letará informações detalhadas 

Ilustração da 

missão Dart, 

da Nasa, 

que pretende 

alterar a rota 

do asteroide 

Dimorphos 

Saiba mais EB 

Dicas de filmes 

sobre astronomia 

e Armageddon 

A solução utilizada para evi- 
tar a extinção completa da 
humanidade por um asteroi- 
de “do tamanho do Texas” é 

enviar astronautas para ex- 
plodir o objeto. Para tanto, 

eles têm de perfurar a rocha 
e instalar explosivos. 

& Apollo 13 

Três astronautas sobrevive- 
ram a uma explosão durante 

ovoo que tinha o objetivo de 
chegar até a Lua. Filme nar- 
raos desafios para eles retor- 
narem à Terra. 

& Interestelar 

Grupo de astronautas tem a 
missão de salvar a popula- 
ção do planeta diante da es- 
cassez de reservas naturais, 

Assim, eles fazem uma via- 

gem espacial para encontrar 
planetas que poderiam ser 
habitados pelos humanos. 

é Perdido Em Marte 

Depois de tempestade de 
areia em Marte, um astro- 

nauta é deixado para trás 
por seus colegas. Sozinho no 
Plancta Vermelho, cle se vê 

obrigado a encontrar uma 
forma de sobreviver e entrar 

em contato coma Terra. 

o Gravidade 
Dois astronautas em uma 

missão para consertar um 
telescópio são arremessa- 
dos para o espaço sideral e 
tentam retornar para casa. 
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sobre o asteroide e da colisão, 

e enviá-las à Terra. 
O Dimorphos não representa 

necessariamente um perigo pa- 
raa Terra. Mas foi escolhido por 
membros de uma equipe de eli- 
te da Nasa conhecida como Ca- 

binete de Coordenação de Defe- 
sa Planetária, cuja tarefa não é 

explorar o espaço, mas sim de- 
fender a Terra. Essa missão, se- 

gundoa Nasa, é fundamental pa 
raaestratégia de defesa planeta- 
ria da Nasa, que estuda, analisa 
c mede todos os asteroides 

próximos à Terra e suas trajetó- 
rias para entender e reduzir o 
perigo de um possível impacto. 

“E um primeiro teste de defe- 
sa planetária”, diz Thomas Zur- 
buchen, integrante da direto- 
ria da missão científica da Na- 
sa. “OQ que estamos tentando 

aprender é como desviar uma 
ameaça. Existem muitas ro- 
chas voando pelo espaço, A Na- 
sa faz o possível para rastreá- 
las, mas estima que só conhece 
cerca de 40% dos asteroides 
que podem representar peri- 
go. Estamos trabalhando para 

adicionar mais rochas espa- 
ciais ao nosso catilogo e, en- 
quanto isso, tentando desco- 
brir como garantir que nenhu- 

ma atinja a Terra.” 

PRECAUÇÃO. Com informa- 

ções mais especificas sobre à 
Dimorphos, como massa e es- 
trutura interna, e da cratera 
deixada pela Dart, será possi- 
vel tornar o impacto cinético 
em uma técnica replicável, As- 
sim, em caso da aproximação 

de um asteroide que realmen- 
te possa causar danos ao plane 
ta, os cientistas estarão pron- 
tos para contormá-lo. 

“A colisão de um corpo com 
a Terra não é uma hipótese va- 
ga, vaiacontecer e jáaconte- 3) 
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PR “| ceu antes afirma O doutor 

em Astronomia Roberto Cos- 

ta, do 2 Enstitute de. Astrono mia, 

validar os Pa arâmetros de velo- 
cidade, mass: ireçã 
ser muito Fa rtante ter esses 

dados no futuro,” 
Paraseter ineia o a dimensão 

2013, na cidade russa de 

Chelvabinsk, Um asteroide a 
18 metros de diâmetro não. 

tectado entrou na atmosfera 

da Terra, explodiu e gerou uma 
pda: e choque que: atingiu 

Lia : à connne” em 

toda a história da Terra, de 

com fre qui jéncia ia, poi is, assim co- 
ú des, a Terra 

otbita o Sol. Oaiindo a Farbiga 
de um objeto e a do planeta s 

ESTA T k cruzam no mesmo da “ug e 
MISSÃO INÉDITA tempo, há o choque, 

E claro que colisô 
JET POLI 

Nasa vai tentar pela primeira vez desviar a rota de um asteroide com o objetivo de proteger a Terra Sleneirioa não 

| : são tes, “Normal 

ÓRBITA NORMAL mente são (or nuito pe- 

de 

Eae ra”, dest E 
TRE ARA A TA Ee ma” cria um efeito luminoso, 

cm MILHÕES DE = popularmente conhecido co 
: Cs QUILÔMETROS DA d+ mo estrela cadente. 

Didymos A ÓRBITA DA TERRA A ; À pe 

780 METROS DE DIÂMETRO, Ee N RR ARA E OA 
rt pd & ALTURA DO e Dimorphos ' ARA passa, de fato, a preo 

BURJ KHALIFA (EDIFÍCIO MAIS ALTO ape E iu É UM ASTEROIDE COM CERCA DE | al 3 

panda imtcê O ci 160 METROS DE DIÂMETRO, 
crÉge APROXIMADAMENTE 

O TAMANHO s É e na hr mais schz ances de que 

DAS PIRÂMIDES DEGIZÉ ele não se desintegre no trajeto 

DIMORPHOS OREBITA 
DIDYMOS A UMA 
DISTÂNCIA DE 1,2 
QUILÔMETROS 

“Quanto maior for o tama 

nho do objeto, menor será a fre- 

quência que ele caira na Ter- 
ra”, explica o doutor em Fisica 

: professor da Universidade 
Federal de Santa Catarina 

Impacto (UFSC), Alexandre Zabot. É 
Deve reduzir a ao rhita de pura 1 que ele Fi valia que COF 

Dimorphos e empurrá-lo pos com 100-metros de diâme- 
para mais perto de Didymos tro são mais pr [ 

exemplo, do que aqueles com 
Dart —— Liciacube - 1º quilômetros —- como o res 
A nave ruma, de forma ubeSat italis ve para capts ; E ; : Fa Cubesat itali ano leve para captar ponsáy el por extinguir da dE 
HUtomnoma, para aLinpar um aApers de asteroides de 

intencionalmente o 'LICIACube) -é satélito SUR KHALIFA ; 
esco PR k (LIGIAGube) ” um satélite 830 METROS anos. Ent A ter uma técnica 

ASLEPOTDe LAMUSPNOS, | a F a nar: ; (Este o dia ! E 5, eba que ni separar da de desvio replicável em mão 
uma velocidade de 2 dias antes do acto, 
dad d RARE CLA RS A E poderá evitará danos localiza- 

quilômetros por segundo transmitir imagens para a Terra SINMOS dos, não globais. 
780 METROS EE Scree a e WTE Asteroides entre 1,0 € 500 

sas GS metros de diâmetro também 
TORRE EJFFEL ; são a grande preocupação, por- 
32! METROS l g Pa o ade ; , E dê 

ESTÁTUA DA LIBERDADE  [MMORPHOS PRO FR ES 
CRISTO REDENTOR SI METROS 183 METROS B9METROS suficientes para causar um es- 

PAIRA E E "Ea trago, não são grandes sufi 
T Á a Ada | Me ” cientes para os detectarmos 

É com muita antecedencia”, afir- 

ma Zabot. 6 

Comparações de tamanho 
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corações no peito 
por 45 dias 

Só no Incor, em SP, dois a três 

pacientes podem ser operados por 

mês com a nova técnica desenvolvida 

Quando acordou na UTI do 
hospital, o urbanista Lincoln 

Paiva, de 54 anos, sentia os 

batimentos descompassa- 
dos, mas não conseguia acre- 
ditar que dentro do peito es- 
tavam dois corações. Foi pre- 
ciso um exame de imagem pa- 
ra entender. “Vi um coração 
batendo devagar e outro, for- 
te. Como se um tocasse tam- 
boreo outro, jazz. Alitive cer- 
teza de que tinha dado tudo 
certo”, conta ele, sobre uma 
cirurgia inédita que driblou a 
sentença de morte. 

Os problemas cardiacos de 
Paiva deram o primeiro sinal 
no ano passado: um enfarte 
em casa o levou para o hospi- 
tal. Depois de um acidente 
vascular cerebral e duas para- 
das cardiacas, recebeu a noti- 

cia de que 70% de seu cora: 
ção estava “morto” e entrou 

na fila dotransplante, Foi en- 
tão que teve um novo revés: 
nem mesmo um coração no- 
vo resolveria O caso, já que a 
pressão altano pulmão impe- 
dia o sucesso da cirurgia, “Eu 
era uma bomba-relógio,” 

Para reduzir a pressão pul- 
monar, Paiva poderia usar 
uma espécie de coração mecá- 
nico por alguns meses até 
que fosse possível o trans- 

ff Eu sou Leandro Karnal, 

plante, mas ele sabia que con- 
seguir essa máquina era caro e 
demorado - a bomba artificial 
não está disponivel no Sistema 
Unico de Saúde (SUS) nem é 
coberta pelos planos. Enguan- 
to isso, Os dias corriam ca pre- 

visão era viver poucos meses. 
Internado no Instituto do 

Coração (Incor), do Hospital 
das Clinicas da USP, ele soube 
que um médico estudava um 
procedimento nunca antes 
tentado. A técnica consistia 
em implantar um novo cora- 
ção, de um doador - mas sem 
tirar o antigo do peito. Paiva 
viveria por algumas semanas 
com dois corações para que a 
pressão pulmonar caisse e fos- 
se possivel, então, deixar só 
um. Foi o que aconteceu. 
Enquanto coexistiam no tó- 

rax, os corações desempenha- 
vam funções diferentes, “O la- 
do direito ficou conectado, 

por dentro, nas veias que pu- 
xam.o sangue do cérebro, cabe- 
ca e dos dois braços. O sangue 
que vem do intestino, figado & 
pernas caia direto no antigo, 
não passava pelo novo. É como 

um quebra-cabeça, Desmon- 
tei e montei de novo, do jeito 
que imaginei”, diz Fábio Gaiot- 
to, cirurgião cardiovascular do 
Incor que criou a técnica. 

Esse arranjo novo temo efei- 
to da bomba artificial: ajuda a 
reduzir à pressão pulmonar. 

“Percebi a importância do SUS, Eu só estou vivo por causa do SUS", afirma o urbanista Lincoln Paiva 

“Vi um coração 
batendo devagar 
e outro, forte. Como 
se um tocasse tambor 
e o outro, jazz. Ali tive 
certeza de que tinha 
dado tudo certo.” 
Lincoln Paiva 

Urbanista 

Colocar dois corações para 
funcionar ao mesmo tempo 
não é novidade. Na década de 
1970, esse tipo de cirurgia foi 
realizada, mas a forma de inse- 

riro novo coração era diferen- 
te cos pacientes não sobrevi- 
viam por muito tempo. 

Fol assim que o cirurgião do 
Incor pensou que, na verdade, 

o plano de dois corações deve- 
ria ser algo provisório: apenas 
um caminho para chegar ao 
transplante definitivo. Gaiot- 
to estudou a técnica por mais 
de três anos. Paiva foi operado 
em agosto e ficou 45 dias com 

(Bo lcielcjo foto) Ro] ==15=[o [= o RUM 
Vem pensar com a gente!) 
Leandro Karnal, historiador e colunista do Estadão 

os dois corações. Nesse tem- 
po, causava surpresa em toda a 
equipe do hospital, 
“Quando tentavam medir 

minha frequência cardiaca, so- 
mavam-se os dois batimentos, 
As enfermeiras ficavam lou- 
cas”, lembra, Em outubro, os 
médicos notaram que a pres- 
são pulmonar havia diminuído 
— um bom sinal. Mas detecta- 
ram um coágulo no coração 
doente que poderia levar Paiva 
amorte - ele mesmo percebeu 
que quase não conseguia mais 
sentir os dois batimentos. 

Decidiram que aquela era a 
horaderetirar o coração de Pai- 
va e deixar funcionando ape- 
nas o coração doado. “Era pre- 
ciso desmontar fio por fice co- 
locar o coração novo em outro 
lugar. É um autotransplante”, 
diz Gaiotto. “Passei tranquili 
dade para a equipe, mas eu 
mesmo estava inseguro por- 
que não sabia se conseguiria fa- 
zer a troca,” Paiva se recupe- 
rou bem e teve alta no dia 5 - 
agora com um só coração. Os 
cuidados são de um transplan- 
tado comum. E a expectativa 
de vida subiu para 20 anos. 

O su Psi E f = 
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FUTURO. Segundo Gaiotto, se- 
rá preciso replicar o procedi- 
mento em mais pacientes pa- 
raquea cirurgia seja validada 
cientificamente. Jáhá três no- 
vos candidatos em avaliação 
eum estudo deve ser realiza- 

do com outros hospitais pelo 
Pais. A estimativa é de que só 
no Incor dois a três pacientes 
— que morreriam sem acesso 
do coração mecânico - pos- 
sam ser operados por mês 
coma nova técnica. O trata- 
mentocoma bombaartificial 

êrarono Brasil e custa a0 me 
nos R& 1 milhão. 
“Um coração mecânico ia 

ajudar, mas só a mim, a mais 

ninguém”, diz Paiva. “Isso 
me chamou a atenção.” Em 
casa, ele ainda tem restri- 
ções, mas recebe visita dos fi- 
lhos, está com a mulher e se 
prepara para defender o dou- 
torado, “Meu caso não é mila- 
gre ou sorte. É o trabalho de 
muita gente”, diz o urbanis- 
ta, “Refleti sobre a finitude 
da vida e percebi, em um hos- 
pital público, a importância 
que tem o SUS, Só estou vivo 
por causa do SUS,” e 

ESTADÃO nf 
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liar Tera TEMA ESTADÃO mf 
VEM PENSAR COM A GENTE 

EO novo Estadão impresso 
é mais fácil de transportar 
e inteligente como sempre. 
Vem pensar com a gente.) 
Adriana Fernandes, colunista e repórterdo Estadão 

O Estadão é a sua plataforma pessoal 
de informação para você pensar com a gente 
em todos os formatos. E para sua experiência 
ficar ainda melhor, nossa versão impressa 
ficou mais moderna, 

e Novos cadernos, novas seções e muito mais conteúdo 

e Seus cadernos preferidos para você compartilhar com toda a família 

e Profundo, analítico e completo 

e Mais fácil e gostoso de ler 

VEMPENSAR.ESTADAO.COM.BR 
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Inflação retira R$ 44,7 bi do comércio 
Feito pela CNC a pedido do “Estadão”, estudo mostra o impacto da deterioração do 

poder de compra das famílias, sufocado por juros na retomada após isolamento social 

Após um ano parada na pan- 
demia,a diarista Cláudia de 
Jesus Melo Silva acreditava 
que, com a volta das faxi- 
nas, conseguiria neste fim 
de ano trocar a TV por uma 

maior, de 40 polegadas. 
Também planejava com- 
prar uma fritadeira elétrica. 
Mas ainflação devorou seus 

sonhos de consumo. 
Mãe de cinco filhos, ela e 

o marido, que faz bico de 
pintura, somam cerca de R$ 

2 mil por mês. Pouco sobra 
para gastos além do básico, 
O aperto inesperado pro- 

vocado pela disparada da in- 
flação pelo qual a família de 
Cláudia e milhões de outras 
passam afeta o mais impor- 
tante trimestre do ano para 
ovarejo, o da Black Friday e 
do Natal, À piora em infla- 
ção, juros é renda deve reti- 
rar R$ 44,7 bilhões das ven 
das no periodo em relação 
ao cenário mais favorável 
projetado no começo do 
ano. E o que revela estudo 
feito, a pedido do Estadão, 
pela Confederação Nacio- 
nal do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC). 
“A inflação e o remedio 

para combaté-la, o aumen 
to dos juros, compõem um 
cenário de quarto trimestre 

preocupante para o varejo”, 
diz o economista-chefe da 
CNC e responsável pelo es- 
tudo, Fabio Bentes, 

Em janeiro, quando o mer- 
cado esperava inflação de 
332% no ano juros básicos 

de 3,25% (Boletim Focus do 
Banco Central), e o econo- 

mista projetava juros ao 
consumidor de 40,8% ao 
ano e aumento real de 2,4% 
na renda, a expectativa do 

comercio era faturar R$ 792 
bilhões entre outubro e de- 

zembro (4,4% amais do que 

igual período de 2020). 
Com inflação beirando 

dois digitos (9,80%), Selic a 
9,25% (projeção para o 
ano), juros do crediário em 
44% ao ano e queda real de 

1,95 na renda, o economis- 
ta calcula que a receita re- 
cue a R$ 747,3 bilhões (1,5% 
menor do que no último tri- 
mestre de 2020). 18 

RECUO HAS VENDAS NO FIM DE AMO 
DEVE TER IMPACTO EM 2022 PÁG. E3 

Nissan 
você ganha um reembolso 
do valor das diárias pagas. 
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PEC dos Precatórios: fim horroroso ou horror sem fim? 

Luis Otavio Leal 
Economista-chefe do Banco Alfa 

ntre as idas e vindas da 
PEC dos Precatórios, de- 

vemos perguntar: se ela é 
mesmo tão ruim, por que 

os ativos pioravam toda vez que 
sua aprovação ficava ameaçada, 
emelhoravam quando oinverso 
acontecia? 

A PEC dos Precatórios é um 
fim horroroso para o problema 
de arrumar espaço dentro do te- 
to de gastos para as demandas 
políticas, mas as opções na me- 

sa para substituíla poderiam 
transformar essas discussões 
num horror sem fim. A ideia de 
acionar novamente o estado de 
calamidade, retirando as amar- 
ras fiscais em 2022, abnria uma 
caixa de Pandora de gastos de 
dificil mensuração. 

O fim horroroso se refere à so- 
lução encontrada pelo govemo 
federal para encaixar o Auxílio 
Brasil dentro do teto de gastos, e 
nos parece bem adequado. Pri- 
meiro, porque adia o pagamen- 
to de parte dos precatórios, que 
é uma divida transitada e julga- 
da pela Justiça, de modo que a 
diferença disso para calote é me- 
ra questão semântica. Segundo, 
porque esse adiamento vai levar 

a um efeito cascata futuro, que 
serânocivo pars as contas públi- 
cas muito além de 2022. Tercei- 

ro, porque mexeu numa das 
cláusulas pétreas do regime fis- 
cal brasileiro: o teto de gastos pu- 
blicos. Essa mudança não viria 
sem custos, pois vai se refletir 
num real mais desvalorizado, 

em inflação mais alta, juros mais 
elevados e, consequentemente, 
menos crescimento. Seria o tipi- 

cocaso de “dá-se com uma mão, 

mas tira-se com outra”, 
Mas a situação pode ficar 

pior. Caso a PEC dos Precato- 
rios não seja aprovada até o fim 
do ano, aala política do governo 
federal já indicou que vai partir 
para o plano B, que seria decre- 

tar calamidade, Neste caso, to- 

das as amarras fiscais seriam 
afrouxadas, de modo que nãote- 
riam de respeitar o teto de gas- 
tos e a Lei de Responsabilidade 

Acionar novamente o 

estado de calamidade 

abriria uma caixa de 

Pandora de gastos de 

difícil mensuração 

Fiscal. Os que defendem essa so- 
lução advogam que isso ficaria 
restrito a 2022, mas, dado o his- 

tórico brasileiro, digamos que fi- 
ca dificil de acreditar. 

Portanto, mais uma vez, o Bra- 

sil escolheu o caminho mais 
facil para resolver um problema 
complexo. Os formuladores do 
teto de gastos queriam que este 
fosse tão restritivo para tomar 
inevitável a discussão das prion- 
dades na alocação das despesas 
no Orçamento da União. Po- 
rém, quando esse momento che- 
gou, decidiu-se colocar um “zi- 
per na camisa de força”. 
Além disso, a recente melhora 

dos ativos com a aprovação da 
PEC dos Precatórios não deve 
ser considerada prova da aceita- 
ção deste instrumento pelos mer- 
cados, mas um alívio temporário 
após vislumbrar um cenário ain- 
da pior e com ainda mais emoção 
nas próximas semanas. € 

Varejo Vendas no último trimestre 

Recuo previsto 
no comércio 
de fim de ano 
afeta projeções 
para 2022 
Para tentar animar 
consumidores que 

estão com poder de 
compra reduzido, 
redes alongam prazos 
de pagamento 

MÁRCIA DE CHIARA 

O estrago provocado pela alta 
da inflação e dos juros e a que- 
da do poder de compra do bra- 
sileiro não deve se limitar ao 
consumo de fim de ano. Nor- 
malmente, a movimentação 

daeconomiano último trimes- 
tretem desdobramentos no co- 
meço do ano seguinte. Quan- 
doo final de ano é bom, janeiro 
começa com reposição de esto- 
ques e muitos empregos tem- 
porários viram definitivos. 

Casó o cenário de recuo das 
vendas no último trimestre tra- 

cado pelo estudo da Confede- 
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) se confirme, corre-se o 
risco de começar o próximo 
ano sem esse impulso, alerta a 
economista da Prada Assesso- 
ria, Marcela Kawauti.“O come- 

ço do próximo ano pode ser 
bem morno”, prevê. 

Elalembra que 2022 tera di- 
ficuldades adicionais porque é 
umano eleitoral, quando as in- 
certezas aumentam, o que afe- 

ta os investimentos. Também 
a alta da taxa de hásica de juros 
para conter a inflação, além de 
encarecer o custo do crédito 
neste momento, ainda não te- 
ve seu efeito pleno de depri- 
mir o consumo. “O impacto 
maior acabará se manifestan- 
do ao longo de 2022.” 

O consumo das familias res- 
ponde por mais da metade da 
geração de riqueza na econo- 
mia brasileira, e não é sem mo- 

tivos que as expectativas para 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
de 2022 começam a migrar pa- 
ra estabilidade e até para de- 
sempenho negativo. 

RANCHO PARCELADO. Mesmo 

com custos pressionados, vare- 
jistas tentam virar o jogo e ani- 
mar as vendas, alongando pra- 
zos de pagamento. 

AVia, dona da Casas Bahia e 
do Ponto, decidiu parcelar em 
até 30 vezes no cartão próprio 
as compras da Black Friday, 
por exemplo. 

A Lojas Cem é outra grande 
rede varejista do setor de mó- 
veis e eletroeletrônicos que 
pretende ampliar a quantida- 
de de parcelas sem juros para 
tentar “encaixar” a prestação 
no orçamento do consumidor. 

José Domingos Alves, super- 
visor-geral da rede, diz que o 
ajuste na forma de pagamento 
é necessário porque hoje há 

VIRADA 

Alta da inflação e dos juros piora as expectativas de vendas do varejo para o 4º trimestre 

Fatores que pesam nas vendas do comércio em dois momentos 

Inflação Juros básicos Juros Massarealde  Fluxode Vendas no 
(IPCA) (Selic) médios ao rendimento consumidores varejono 4º 

consumidor” trimestre 

TARA AD AMO TABS MARIO TAXA MO ANO VARAÇÃO ANTE VARIAÇÃO ANTE VARIAÇÃO ANTE 

CENÁRIO EM || 732% 
JAMEIRO/2071 E 

CENARIO EM 

IE | 3.25% 

AMO ANTERHIR 

o + (E os Do Em 

NOVEMBR/202% E: mm E E 19% 

FONTE: ESTUDDOS CHE, ELASORADHDA PARTIR EE DADOS DO BOLETIM FOCUS DO FRANCO CENTRAL, DOMRÍDIELE HDESLITY 

E PROJEÇÕES DA ENTIDADE SOBRE CRÉINTO AO CÓMSLMIDOR E MASGA DE REMIAMÉNTOS! SFDGRAFCO ESTADAD 
“RECURSOS LIVRES “ANTES DA PAMDEMIA 

Com menos clientes e mais custos, Edgar Godoy reviu seus planos 

um número menor de pessoas 
com condições de comprar. 
“Oymercado está menos consu- 
midor em relação ao ano passa- 
do porque o custo de vida su- 
biu muito e sobram menos re- 
cursos para gastar com outros 
itens”, afirma, acrescentando 
que esse é o cenário para Black 
Friday e Natal. 

Até a rede de supermerca- 
dos Dia Brasil está parcelando 
em três vezes no cartão de 
crédito quando as compras de 
alimentos, produtos de higie- 
ne e limpeza superam R$ 90. 
“Alongar prazo é uma boa fór- 
mula, mas antecipa o consu- 
mo”, observa Marcela. Segun- 

“O começo do ano pode 
ser bem morno. O 
impacto maior acabará 
se manifestando do 
longo de 2022.” 
Marcela Kawauti 

Economista da Prada 
Assessoria 

FELIPE FRALVESTADÃO 

PENEDO ANO ANTERMIR 

Es 

1,5% 

do ela, o risco dessa estratégia 
é que mais à frente poderá ser 
preciso fazer algum ajuste pa- 
ra que essa conta seja paga. 

VIAGEM ADIADA. Todoano o ca- 
beleireiro Edgar Godoy, dono 
de um salão na zona norte da 
capital paulista, pega a estrada 
para passar as festas com fami- 
liares em Mato Grosso do Sul. 
Em 2029, não foi por causa da 
pandemia, Até seis meses 
atrás, tinha planos de ir. Mas 
desistiu. “Está inviável, a gen- 
te não tem expectativa de ga- 
nho”, diz. Só de ida, gastaria 
cerca de 100 litros de etanol, e 

o combustivel já encareceu 
45,86% no ano, até outubro. 

Com a reabertura do salão, 
em junho, Godoy chegou a ter 
um bom movimento, que se 

equiparou com o mesmo mês 
de 2019, antes da pandemia. 
Mas, de lá para cá, o faturamen- 

tonão tem se sustentado, A re- 

ceita mensal ainda está entre 

40% e 45% menor em relação 
ao mesmo periodo pré-pande- 
mia. “O pessoal está sem di- 
nheiro, e muitos clientes estão 

desempregados. Outros, de 
idade avançada, têm medo de 
vir ao salão.” A queda no movi- 
mento ocorre mesmo sem ele 
ter aumentado os preços dos 
serviços: faz dois anos e meio 
que não reajusta a tabela, ape- 
sar das pressões de custos. € 



D ESTADO DE 5. PAULO quanta-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 72021 

ASSOCIAÇÃO JOÃO caça fes ted DE SÃO peca 

BALANÇOS PATRAMONHIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 220 E 2015 
[Em tbilharas de Reais) 

ATIVO 

CIRCULANTE 

Caxlica póguiadipntes de cabra 
herncabdades 4 tabela 

Trutas a-recu pera 

Outras-contas a raceer 

Fializâvel a longo prizo 
Depbeitera pudicsaia 

Imobilizado 

Intangivel 

TOTAL DO ATIVO 

ri notas pilha são paro rien Das em contábeis, 

155.455 

DEMONSTRAÇÃO Dos RESULTADOS sos EXERCICIOS EsDOS EM 
31 DE DEZEBERO DE 2020 E donh 

PLES A 
EBoi 65.170 

MES DE 
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL 
Cusins da sEniços vendidos 

ã aid 

[UB.5584 (7 ADa) 

1 (Adbt) 

[PAi] 

ULISTI 

SUPERÁVIT OPERACIONAL 

[DESPESAS RECEITAS OPERACIONAIS 
Pessoal 
Cpajs e moninisiraniiaa 
impostos, tasas E contrituições 
Cudras ragectasnápesas 

SUPERÁVIT OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO 
FINANCE 

Aesufado Anarcaro 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 

He nojes eepácalxes são parta miegracra des cdemoravações comábes. 

MOITA 1: COMTENTEP CPERAÇaDA, 

à Associação João Moingerg de Ensino de São Pado tu Associação”! hundada pm 04 de saterhm 
do 1805. duma associção vil com perstegbdade juridis cê drsio prado, sem frs latcafvis, qua 

Han por Enslidado social: 

aj Conirbu pera à deganvohimento da cullora da peóguea cnillza da jones é dá ensino má 

Eraai; 
bh Orgánizar, manter e desenvolvar a educação a Instrução, am todos 05 seus iusle E grave ffusiea 
15 de cursos de pÚs-graouação, nos tamos dos principios consignados ra egisação mspecima a 
el Corina para.o desenqoirimento da sobdariedado humana, aframés-do aperteçoamento do homem 
e ca peesarvação da cultura brasdera inspirada nos ponciçios-crisõãos a democráhicos. 

A Assocóçio mantém as seguidos unidades educaconas adminiadas pria atual diretoria ch 

Bstociação assim designadas 

» Colégio Jardim São Parto — Unidade 1- Cataguases: 
» CDolbgo Jardim São Pauta — Diiduda E - Canlereira; 
= Facuidade integral Cantareira — Uniao || - Facuidiado 
= Colégio darim Bão Faia — Linidade [y— Trmamibe 

NOTA é BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

aj Deciaração de conioemidade (com relação às práticas contábeis adotadas no Brasil) 

As dempnerações contábes [bram elaboradas pela dedsinisivação da Mtsocação, sendo de má 
esponsabiidade, “ Esdão sendo apresereadas de acordo com ss práticas contáteis adotadas no Bessl, 
om base na digpesações contidas ra ITC 2062 — Entdedas com Inalidados de luzros é na NEC TO 
1000 Coniabiiada para Pequenas & Médios Emprisas 

th Moda duncional e moeda de apensentação 

Cortorme definição do CPO 02, astas demonstrações contibeis são apresentados em Ripal, que é 
a mos tunçona da Arsocação: Todas as inionmações françaras divulgadas nas demarstações 
comabeis esticunesenadas pm Bog! inmam amegoncdadas para o milhar mas; próximo, qocuto quando 

ndeado de cul loréa 

E] Base de mensuração 

As demorairações cortábeis foram preparadas com base mo cuso hialónco, com extação des 
nEiramentos Anencetos messurados pelo valor justo 

di Ligo-do estimativas 

À preparaçõo das demonstrações conabas requer 0 059, pra Admemsração da ÁFsocação, Em 
estimadas e primer que aliam cs saldos alvos é passvos o bubas Imnanções. Sendo amem, 
rãs dombstrações Inanceras são jnclodas ditersas pslimalras moltrertes daues à valor prespris, 

Provusão pará Eslamatoa de Cobidios de Liguigação Duvidess (PECLO) vida úil da sto jocbiizado e 
penvisões nócessárias para passivos combingenhes. Cs resulindos reais podem apresenta watiições em 
relação ba talimalyes. 

NOTA 5 PRINÇIDASS PRATICAS GOPTÁREIS 

a. Caisa e equivalentes de caixa 

São valmes em cama o oqunnames do caia, Eçiuisdo valmes marídas em. contas bancirias p 
aplcações liranceras do liquider imediata ds aplicações Ingmoeras cepresertam jidos 6 valóris 
mebiiiios e estão msgisirados pelá mordane aplicado perescido dos renimetos guisricos aih s úalas 

bes tualprçõa, que nho secedem ess uaipras da pescado qu de sealização, costume damos tado na 
hega Expicatas (nº d. 

b, Clhintesicontas | receber 

As receitas das mengabdades, do racorhecidas gm obsemmúncia a sompelância. quando da emissán 
da cobrança, desta ferma q saldo ora demonsimdo são mensalidades vencidas q recaber, bem como, 
aondos pelo cefinarcamento qa-débitos com os abnos 

E. Imobilizado 

Regislrado bs custo de aquisição, deduzido de depredação Beumulada e sjusles ao sã duos de 
recuperação [uelta em uso so aphnáve A desreclação & calcado pelo meisodo Imen ds texas qua 
Eevam Em consideração à tempo de vida vil estimado, contoeme demúnsirado na Nota Espácaiva nº E 

dl Imbanigivel 

E registrado so custo de agusção, dodurido da amortização agumulada Às amprizações Rio 
caleuadas pelo motodo ingar. com base nas buas mencionadas ra Noda Expácatima nº 7 

E Fornbbedaros 

Comuspondam ais vamius devalns sos loenecaduias no curso nora) des cpevações ca Aessccção. 
Ee 0 prezo de pagamento é eoaalenta a um ano ou Mende. ns tnmecadores são classificadas no 
Dessin circulante. 

1. Demonstração do superâmit 

às receitas documentos de mensalidades são meconhocdas da apondo com q segme de-compelérioa, 
em bases sislumelicas & raçonas: ao lonço do periodo nepessário e conhúriado com ns despesas 
thmespendentes Dema receilas o as desoêses são moonhocnas mespastando o tegimn contábil dá 

enmpslência 

Incorporação do superêviído exercicio anterior 

| licamporsção do superdvit da sesrsipo antepor 
| Euparêinti do esmo 

CNPJ: 00.821.834/0001-68 

BALANÇOS PATAIMONUUS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 É DMD 
(Em Milhares de Renta) 

PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUZOS DE CAMA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
*1 DE DEZEMBRO DE 2020 E dita 

(Em Miihares da Reais) 

DAS ATIVIDADES RERACIONAIS 

CIRCULANTE 
Fomecadoras 
Dlbrigações rabalhesdos n provnêncanas 
Obrigações bributárias 
Provisões de járas E anceRnos 
Quiras contas a pagar 
Honsaltiades reogiidas arlocipadamente 

NÃO CIRCULANTE 
Provisão para contingências 
Cippisios judicais 

FATRIMÓRIO LIGANDO 
Patrimônio poçal 
Ajuste mnlação patronal 

Eupesiritis acumulados 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍGUIDO 

its ant ppa E prio imagranto as domonsiações corlánes. 

DEMONSTRAÇÃO Da uuTaçÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2010 

[Em Milhares do Raia) 

Ajuste de 
Pairimómo avaliação  Superáviia 

social patrimonial acumulados 

Saldos em 31 de dezembro de 2776 PR] Ea 1128 

a 123 ER 

Superiil Co prenico - gar 

Incorporação do gusta de avábação palrimonial 1Ed? - 

Saldos em 24 dm dezombro de 2019 

Incorporação on ausiedo arabação patrimonial [LR] 

Superávil do exêrcicio 

Mula pura contilar à auperdo Povinho do tsmpchcio 
Deprecação e emorieação 
“labor comabê lguido da atras bos alienados 
Esizã do álivo imobiizado e niangivel 

Perdas estradas de créddo de Equação duvitliraa 

Pexsisão (cpapredo| de continqánicias 
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO AJUSTADO 
[Aumento diminuição mo atras circulante e reálizável a longo prazo 

Mass elidados à recem 

Dutras colas a sacabes 
Trhuios à compensar & a TRcuperar 
Cirgpnómtis. paniciais 
Aumenta [diminição, po passivo circulemis e não circulante 
Famecedores 
Obrigações frababisias A presiáinciânas 
Dengações mbutiras 
Peirviseios da jprias e encargos 
Culras contas a pagar 
Mensalidades nacabidas ariecpadamenta 
Digsóecins jadicizio 
Fruxo-de csixa bguido gerado pelas atividades operacionais 
DAS ATVIDADES DE INVESTIMENTO 
Adições ao alho imobilizado e Elarepeel 
Fluxo de caixá liquida apleado nas atividades de invesiimesto 

[IMINLDÇÃO) AUMENTO LÍGLIDO DE CAIA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAMA E EQUIVALENTES DE CARA 
Ho inbeko do empscicio 
No im dg gsnroigio Ja Sh] 

[MINUNÇÃO!! AUMENTO LÍQUIDO DE CAIA E EQUIVALENTES DE CAIXA AZRAS MATRA 

AE notes explicadas são parto mpgranta das cemonsaações contábeis 

DEMONSTHAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E 2015 (Em Milharns de Hamis) 

ARTE gare 
DHETE TÍEITO | 
E 

ELES ED 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 

Cuida resiblados abrangentes 

Saldos em 1 de dezembro de 2020 “BOJ8E 

ds rolas euplcatuas são parte intagearta das demarstrações contábeis 

MOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Valores expressos em milhares de Reais) 

q. Tributos 

h Msisção. por ee uma entoade sem fins lusrálros, coesa supitá à múdênga Co imposto dê 

Renda « da Contribuição Social silre é suporávi apurado em códia exercicio 

h. Demansiração dos luxos de caixa 

Foi preparada e-eetá senco- epresentada de acodo com o CPE 3 Ai demonstração dos [ioos da 
cama. As demonstrações dos Ihoos de calea rafislem as midficaçies no calaa que promeram nos 
expoticos apresentados uifizando o métodn incirelo. És tarmos amizadis na demonstração do nm 
de calra são 05 saAganies: 

* djniiades oporadiorah;: são 25 prinsimais afsidades garador=s de ingressos é emoetas da Entidade o 

utras atradiades due não sejarr alxidádes Die investimento du do inamcamento; 

= Mbividados de divesdmentos. são ds alividades cólativas à aqueação & mienação de alvos Pão 

exculanhos edulis ireislinanmos ão nduidos em siridades npsrgóondis 

& Alinidades de tnarcamento: são pa arvidedes que ls como consamuincia lhatições ra ditrêncão 

e cómposição do capital próprio é-nos emprásivzos obbdos pesa Entidade 

MEITA 4 ARA E EQUUNISLENTES DE GA 

E ai 
Bancos “7 EST 
Apirações finançotras Jia ds Sai 

d2 802 J6EIT 

As aphoações narerras da Assoçiição eslão regaiadas pág valor da apicáção ámescda ds 

eBoimentos aufúridos até à Gala do bxunço. 

Eamco dplicação Eri) sinta 
Eanco la Rolicação Mitomirca ed 
Banco Alla CDE Menda Fiza tas 10.554 

Banco Santar Fundos da leyes mento Eca ET 
Banco Panamericana COB Pos Ei; Ea] 
Cair FI BETIS PALTUAL Fundos dr irpestrimnto ah Aro 

“dna Fis Maso Fresh ds iris pes mah - R 

Banco tai Ma Fundos de npestimento Sã 
Banco la Global Cânamico Fundos da poestmecto Et] 
Banso lay Seleção Bluiandos Fundos de investmério ela 

Ta FIC FECO RF Fuirvehes he ris psy ria da 

hay MEP aj Fundos de Euestmento 1atE 

has GDE Ex Fundos de irvestmerdo n58] 
laih - SAP Mbrsnhrto MM Fundos cho inves imemto 209 
tia - Cloinal AFiysalign Furos ia rias reed 187 

tú - Gavea Meco Seleção MIM Fundos de rvesimento E - 
tai Legacy CAP Gniação Funhos da investimento eu 

J2.355 5.560 

NOTA 5- HERGALIDADES A REGERER 

aijés 2ony 
Coligiodardim São Eansalidades Providopo  vnlor Memmalidades Provado valor 
Paulo — a meeber iquido -póperdas liquido 
Uridaçã | vAuy HE Tê 1505 ia 3nã 
Uridado ll do ai] 1a a 270] 1 

Lisidsgde 1] - Focidade 28 (Edi “a ditá a Em 

Llridana [y 1 (aU AR 

38 RS o ae pé om 
A Associação alga como pollica manter contatado n sado do mormatidades qaonares do 3 anos, 
denuzido dr provisões pora podes até que o úbimo nóçueso de cobrança seja tágotada, porém o 

processo da cobráriçã póriiria surdo manticio. 

As esirrelrras de pórcia Lari conslbuidas-a pertr da incerta da cespação desse abvo, para quáida 

ouládo 0 seguinte colónia em lonção da alraso: 
“ Fone em alento até 30 dia: 1% de provicão, 

* Bans am abeo de 31 2 BO cias: 15% de provado, 

* bang om abero de bia 00 diga; 25% da proveedo. 
= kong amabano de 91 a 180 dias: SO, de provicão. 
* Fone am aberto da 187 0:55) das Vi de prisão, 
* Para tens am aberto a mais de om aro: 1ÓQM de prosesdo: 
* Para dgns em aberto a mais de 3 anos ado: haisa para perda o reversão de provisão 

MIT E- DAQREIZADOS: 

a] Composição da ativo impbiizado 

Eu aii 
Taxas anuais 

de depreciação Custo de u 
-% mpvisição apumulnda Liquido Liquido 

Teranos o REME + GEMh did 
Ediices | JH poi ir Tah] MATE LH 

Binióteca EI ao [EDE) 6 Ta 
Eringuedos ddatoca li! bt [asi ELO Bo 
Banheitadas em múves ce feecaros Eh A EhE Edo ARE ZA 
Enuipamentos de intasmálica 1a si 4 Rr CTB] Elst sia 

Equipamentos ibotmlorais Dna EL [152] Ez Tê 
Inslalações Ho 55 [nfs] ag ar 

lsirumantos massigais mm 55h (EI 5 Eri 
Nigiinas a equiparérias Dado 1,540 LH] ER Hr 
Mafáricio esportiva e a far ê 4 

Kimusis é qfensihos tiago ds 13005) AME f.2d6 
Wiglpulcas Tila di 31 56 Eb 187 

HAB — ade REES: Ee. PRO 

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCICIO 

da pas eaplcalves Edo pare infogeanõe des demonstrações contabara. 

bi Movimentação do ativo imobilizado 

Saldo MA Saldo BM 

Adições Barras Deprociação — hiquido 
Temncs e] TÃSE r Bo AtR 

Ediicios d1026 - [1.452] do ATA | 

Exiicinra 13 - 157] NE 

Enngzados ddiicos El o [Ru E 
Egntalocas em inôves dm jenceros 252 Ea 859] JR | 

Enupamenhira de infoemárca ME Hz E 7 
Equipamentos aboeaionas IB - [6] EE 
tretalações ag E! a 
Exirumentos musicais [re [11] Bi 

Aigunas E equipanentos ElT W 187] dr | 

Materiais geportesa 4 - - VI 3] 
Mhuais e ubaneiFos 1285 Gi CE] [Pr E 
Wmitulos HH E ol dell E: 

E TR 

MOITA 7 INTAMGÍVEL 

ai Composição do afhro intargrral 

E 
Taxas anuais do Custo de Amortização ] 

= i acumulada guião | 
Cirgiio desuso de solivane Bi Bs [674] 7 LEA 
Mançãs a palembes ai | pk - + 

Esa 67] 7 [4 

bi Movimentação do ativa intangivel 

Saldo Mto Baldio 2020) 

ádições  Balxes Amortização liquido 
Ciraiio dê vs da smhmana E Br 2 NM LT 

Fabia à pagie 1.38 LS | 
EOTS a acolher Ei] De | 

INSS a recobar Ph PR | 
Contribuição sindical Ê É 
Privinões da Mlras a encargos 2 dd 22 | 
Empréstimos bancsno consignado 54 5a | 
Chéraa obrigações socias 

CRE Gm | 

NÚTA 9º OBRIGAÇÕES TREUTÁRIAE 

Eu ama 
PIS a tecolher pe E | 

Calire E pecolhie 5 E] 
RAF a recolher a Hz 
155 a neoolher 15 LER 
kepastos nelichs [PIS COPIE eCSLL dá E 

Ei) ES 

BETTA t0- MEMSALIDADES RECEBIDAS AMTENIPADAMENTE 

Relgra-se arecabimento de mearsaadades A malriculas do emerolcão sequinta 

2020 28 
Mancaldades recebidas antecigadamente LEME Ego 

MOTA + PROVISÃO PARA COMTIIGÊNCIAS | 

gs pronsões para comingências são consáluidas considerando a ópirião das asspsscrês juridiiis. a] 

celuidra das ações E susé campleudades e são [julgadas suficientes pela Adeinteração para alarde à 
dunelda pardua decamentes do desfecho desses processos 

a) Perdas peováveia — provigionadas | 

Hi ana, 
Conliigéncias trabalhistas EES) BEM | 

CE HbL 

bi Contingências trabalhiztas 
Em ZDo, =o eeviiar auza aetimalivos para coningência trabeihitas, foi egustáda a provisão para 
confingência para o valor da RÉ ai mê relafivo aos procaeaos, cuja esgblidade está sendo decuida | 
A provido toi contanitzada com Sa5e no prognóstico de peeda emitido polca advogarca rasponsanas, | 
como proível, MEC TE 06 Contabilização Pequanas a Médias Empraças] 

ds dbteos euistgrdes cão so constitugm em encividamemo pari à Ássoçiação com prognósieo do) 
perda “possiso” esses debios não estão contabiErados caro obrigação. à serão, casó hajá modárea | 
Po processo cujo à perda veia à se proaárel 

Já picasso cujo prognásizo de perda seca Termo" seção divulgados ebii cobaia pgs 



Bá ECONOMIA 

Cortinvação 
aquando hrs nuca puárepor [ur eco ele seem pará “possimar. fnirulgados! au privdval”. 
Iponiaeiizados) 

NOTA 12: DEPÓSITOS JUDAS 

Depónios padiciais rolnrendo [455 e PIS sobem folha 
2020 ama 

IM&S quota patronal em depósito E ER] 
Ps snten tola de pagamento em cepógio AM 8 

Ro 17084 
Diegbeshora podiciata IGG ve SaB tha 

Diegieitos fsdicais PES folha La td 

Total liquido de deposito judicial Er 

Ma mês de junho de 2017 a Associação Juão Meinbary ce ensino de São Paulo. mpetrou Ação 
Declaratória de Imanicado da Cota Pairoral do NS e PIS quelgento gobra a Fotha de Pagamentos, 
umedada com pedido da Depúsho e epoéção de indébito dos valores jà recoihados nor Llimoa ginco 
aros — Procasso nº SonSovso-Se Shi Gus Gr. apazado perame a 12 Vara Fedes Civel ga São 
Paulo; E a consequenta recupersbiidaçde dos saldos | reguirados 

Ds valores cinssificados mm Coprtirgaincias- Dimpésito Jurficial om comcomitância Eom 08 digpósilos 
ludicais alvos, comtspandem os valores devidos em lola das compestências de junbe de FTA 
noverrbyo de 2a 

META 12: PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

O patrimônio godai da Assocação é constido par bens e «mloras adionadoe postemginende: por mess 
de compra, construção o por supesérei (deticts| provenientes da suas abuidados Contorno Ascamblea 
senda am Side jason de BOA, oram pintos: 

Pauls Meineng Junior Cêmia: = Presidente 
Ubaria Eis Menherg Suse Porera  Dingtára - Vice-presidente 
Ciesina Miano Memberg Dirstora - Testrreira 

Patrimônio social 
Saldos em 51 de dezembro de 2018 di gã4 

Incorporação do superâuisdo esescicio anterior “128 
Incorporação do aquste do avafação painmenial 1548 

Saldos em 3º de dezembro de 3015 35.565 

Incorporação da superáyé da exoricio anterior LATE 
Iscyparsção dio ajuste de avaliação palrimenial 1,499 

Ealdos em 31 de desembro de 2020 35.560 

NOTA td- ISENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Para alencar 04 raguelihs da leielação pertinenta, ps valores neladvos às inanções Iipuiárias 
usuiridas. comp CAFIMG py a 155 (580. coma se desedas lessam, Curas o suerrigo de MG, 
comesponder ao montamie de Ré 4,856 sobre receita do mensalidades, fquata de Golzas da suor, 
Em 200 a momanta de tenção Inibotária foi de R$ 4.055 

Eu ota 
COFINS 189 18 

5 e RAR 2.152 
4.056 Eds 

NOTA 15- HEGEITA LICUNDA OPERAGICHAL 
ra Ama 

Fesceta de mnaress! cia does Ea.aro r.ro 

Eotzas [EM (|: 6558] 
Dinações tão 108 

0,621 EXITO 

NOTA 16- CUSTOS DESPESAS POR NATUREZA E FUNÇÃO 

pira] Bina 
Custos de serviços 
Cultos da operação [31.553] (OS 
Despesas com pessoal 13.586] 14652) 
Chtespessiys gerais e pomicasiratrens [1 Adi RO 
Impustns. finas é contribuições jEAGd) [EE 

[30.268] [ASAS 

Ms 
Assotiados e Adminisiradocts da 
Associação João Meirberg de Ersino de São Paulo 
São Puro SP 

Opinião 

Exumináros as demorairações comtábes da Asdociação Jobo Meinberg de Enaino de Sho Faro 
[REgocação”, que compresndem o balanço pairinmonial am 5H de dezembro de 2020 a as respectnas 
demonstrações do resintado. do resufado abrangente, das mutações do patimérco fquado a dos Mona 
de caixa para o euprcico Indo nessa dala, bem coma as Dorespondantes notas explcatmeas, incluindo Ma 
D regueagdas prcipaie pollicas contábeis 

Em nossa mundão, as Camonstações conabes acma reserdas apresentam adequadamente. am todos 
“5 aspadios reigvandes. a posção patimanial e inanceira da Associação Jnão Menhecg de Ensino da 
São Paulo sem DL dia dezembro ca 220 o desempenho de suas cpeações nos seus furos e calra 
para o eeeçigio Ânde nessa data, do acorda com as práficas contábeis adoladas po Bram, aplcávnis às 
aelidades sem Inalidade de jucios (TES 000 = Pie áquelas normas para contabiidade de pequenas 
é mógias empresas [NEC TG 1000 - Ft) 

Esse para cpinão 

air gr ip Pipas ra 
rsporsabiidades em contpntodade com tais numas, ealão desernilaa na vb eb 
“Responastiidade- do sodior pao gudhoa das demonstrações contábeis” enfrio 
Em mação à de Bcpido com 06 principios elos celevantes previstos no Culpa de Ética 
Profissonal do Contadora ras normas peodssanae emitidas pais Gonsaho Fecaral da Contabilidade a 
Rumprmos com ae demais resporsebiidadas Glicas de acordo com agses normas. Aprpdinmes que a 
esigência da audlinia obtida é subcianto a apropriaça para hindamaniar nossa opinião, 

Quibma assuntos 

às damônsvações comábeis do mampico Into em 34 de descem de 2078, apresentádas para fra do 

ESTADÃO nf 
= 

e 
q 

Sem tempo 
er=ig=Eojci[=Ioifolar=ig 
os melhores 
conteúdos 
do noticiário? 
As newsletter exclusivas 
pars assinantes do Estadão 
trazem para você boletins! sZ 
especiais: de tê 

Disp ps cum paesmal [2205] [9451 
Earvços com harpaime 12 ta] [25424 
Despesas Com rrartanção (541) qr 
Mhuguki s cordortnios (EtB] tara) 
Despesas com depreciação [E7B] MST) 
Despesas Com proqisdo a parda com chantes 4] peu 
Despasas com mbiios [1816] 11,387] 
Copas é teria de coráirso 11.868] [2.834 

Culras despede acêninislralives LIT 1354 
ator; [ER.550) 

TOTAL CUSTOS DESPESAS (sara) [B1.ETAS 

MOTA 17- HESULTADO PRAAMCEIRO 

mm EA Ei] 
Fisseita 
Fescesta de aplicações Inancerão LADA Zig 
Descontos obtidos E 15 
Juros ativos 1 iza 

Varigeão monetária 1 
| 1515 2 

Desposas 
Perdas em imestrcêntos [dh [31 
duros passo (12 [31] 

HF -Ime 6º oper, inarcera Mm Eai 
Muhta sobre impostos e parcelamentos pt ti 
Comissões e despesas bancárias J5 [BM 

[961 [ui 

Resultado financeira 114 E tá 

META 28: INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

À Associação marbóm operações com inslumeçdos fmárcaros pará mendes ds naieasitades 
operadores dos peus reglcioa a está maposta a vários ecos que elo inerentes fe suas eóvicades A 
torea de Hentlcação a condução desses racos é de soma importância para notenção de boraêvidada. 
“e nscos maia siprilicalivos náo: 

Fisco do liquidez 

Cisco die Equidar mpresonia 2 possbiidado de descesamento ento ns vencimentos da sous alvos E 
peasieos, O que pode resulta: insapacuade de cumpre com sus obrigações mos pratos cstiboieodos. À 
Aestiiação miriém nhvats de Equidas adequados pára garanit as possa cumpnr com suas Sbrigações 
presperbas o luluras, & apstvetar opomunicadea convenciais à mediada qua sunidrgem | 

Fisco de crédito 

À ÁGSODaÇÃO R TeSTDgo Sua GNpoSÇÃO à NEgoS da cradio associados a ratiições irancaras, 
ssvofando aquelas de prmeia linha 

Risco die taxas do múda, favas de juros e variação carsbial 

A Associação parlicga de aperações emenda marumelos Ianceros, regisirados em contzs 
palimenigis que 5a desinam a alender suas necessidades operadoras, bem coma a madica 
SUR EDosição à ricos Angnoeiros, prespalmenca de encena e de jecas de juros. Pa aividaças da 
gerenciamento desses nacos seguem uma poútica não formalizada estabalacida, que incka sistemas da 
conroles determinação da feita das posições sob a gasião da Aimniaiação 

Instramentos financeiras por calogoria 

DHCP AO dA) deserema que a Assogiação devo duuga és msuménios Rranbatos por Gatagõna, 
permiindo que & cxuário da desensiração comtába aval à sgulicância des psrumentos Francais 
ara sua pósição patimeniate Enanceira pará anáiieo de desempanho 

EE) ans 
TO RANA amociano MENGEMIOE AMO 

justo com Ava lecliçia justocom financeiro 
Ativo financeira iganhos/perdas) acusto  (anhosiperdas) — mensurado 

reconbecimento oetizaçã reconhecimento as custo 
— ma rpaullado CTT pamsuliado amarização 

Cias e equivalectes de Pe KHE 36,67 
Mensalidades a repete - Dei TB3 
Outras contas a recaber E Ea a 

ENT EF 1867 [RF 

sda ld to DES DE DEZEMERD DE 2020 
[Walores expressos em milhares de Pais) 

compariço, FR NS PO CS SU loiro dk audióra amido 
em e da abril dis SO20, mão conteve restabrvmodiicação 

Resporsabilidades és administração « de governança pelas demonsirações contábeis 

A sambisiração 4 responsáuel paia alelboração 2 ndegupda apresentação cas demonstrações contábeis 
de abondo core as práicas contábes adotadas no Brasis pelos conlmles nlamim gue ela determinou 
como nBosesárioa pára parir a elaboração da demorad nodes coriabeia Mres da chato nção natemenha. 
mdepandentamenta se causada por dede gu amo 

elaboração dar dampestações “contétetr, a adminatação & cesporssve! pela avaliação DA.» 
da Ássoctição continuar operando, deuigardo, quando aplicável, 28 asslinboa 

com a sua continuidade cparacioral-s o uso dessa base contátrl na eleboração das camorstrações 
contábeis, a não sar que a administração protenda iquidar a Ássoctação fu CRESar SUS DPOraçÕõEs. Da 
não tenha nanhurra aterhgóiva neaósia para mar O oncnmamento das operações 

Dx nesponsáveis pela goventança da Associação são aguales com nesponsabiiindo pes superdtsão do 
processo da elaboração das demorstações contibem, 

Responsabilidades da auditor peta susliloria das demonstrações contábeis 

Messos objemus são uirer seguença razoavel de que as deconsnações coniábes, tiradas em 
eomjumo, palão uva de deforção retevaria, independentamania sa causada por fraude pu emo, e errilho 
reabáco ce audimia cortando rossa oundo. Segurança razoável é um silo nivelce segurança, mea, 
não uma garanta de que a audinria radlizada de acondo com as normas bracievas a itamacionais 
de audtona sompee dececãam as eventuais distorções relevanes pulatenhas da distorções podem ser 
decorrentes de fraude cu emo e são corsiderades ralevantes quando, moimuaimente ou em comjurto, 
possam influenciar, dentro de uma perepaciva razoável, 23 dacizsÓne pronômicas dos usuários lomadas 
com baga nas lendas demonstrações pontibigis 

“Como parte da mainora neabrada, de pcomo com as momas brasdeias q ritmacondas de auciona, 
etecemos julgamento profisgorel o marinimos Cedcisma profsigeal ao dohgó da amimia Alb disso: 
“ donnificamos do immlames os cecos de distinção eninvanto nas duminciações contábeis, 

CPF: Fono! 60-06 
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Eu trit] Boi 

Pimssiug a vnlor Passivo a valor 

pasto cóen fuso com 

Iganhesiperdas iganhosiperdas) 
reconhecimento  Empréstimosa reconhecimento Empréstimos | 

no resultado Recebieis noresuliado emosieis | 
Pargua Irantaia 4! 
Fenegadoras = 54 THE | 
ukas contas = pagar o 

mensabiades anisópadas - 585 E TABS 
aaa = 88 

Monsuração q valor justo 

GPL 98 deine o vor justo carmo à quanta pela al um -ifus pódmria ser gácado na um sassõvo 
tiguiada, entre a parjes conhecedocas e dispostas a so, em Bargação sem linúndádos. 
O DPO 40 (Ft) detereviria uma hierarquia des trhs niveis pará 6 vsloe justo chessendasedo cs tries sheets de | 
informações qua devem ser ublzadas na mensuração so valo justo; 

- bivel 1 preços cotadas Indo ajustados) em mercados alho para alvos à passimadénicos, 
* Miel 2 — inpule déarentes dos preços regulados am mercados afmos medos no Nivel 1 que] 
aho plsemáveis pará o alvo pu passo. decsameste icomo presos) ou ifredamente (dersvados dos 

preços), 
* bluel 3 inpuie para 5 alfeo cu passevo que não aho bassados em variâiia obasrefeata da mercado | 
dinpura não-pirseryávers: 

Rd oo ea TO RE a 
rag está sendo apresentado 0 quadro de q consitiidade ao cárribio 

BOTA 1: BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO 

A Assneiação não possui beselicioa-ca longe deado, de rescisão de comlralo de rabal=o- ou enumeração 
basenda em peões porá d dirajória e tugiondrioa 

À Associação acola à politica oe contatar cobemura da sngurós para 05 bars sujafica a necos por] 
montantos considerados sufgientas para cobrir euaníuais pinisivos, corsdorando a nefurera da Sa 
alridade. Aa premissas de sisco adniadas. dada a sua natureza, são fazom pasta do escopo de uma, 
auditoria das domonsiações  contibeis, corsequentemente, não form aralçados polos poste | 
auditorias indeperdomes. 

De possome alelos da crise ecomóricca decomenta da pandemia CONID-IA mos gados das 
demonstrações conste ca Associação estão serdo contnuamente avabados pala Aciministração-com | 
base nas melhores ifigrmações dieponias. rolecionados anE guanios mubseniandes Goomnos mé a 
cata de apomação castas domonsitações cortábos. 

] 

“in lnrma idestiiçados. ah a presorio data quaisquir puros erenrios ue puedes nim altera ae forma 
sgnhiciliva as demoras ações corblhes, bem caso ts úpérações da Assoiiação. 

Frisa-se que, à Associação comméou seus mehoras esforços para lómecer a parnotir as condições da | 
segurança aos seus colsboradoces, punis à parzebos, Dem Comy ressmvando paris de seus TECurSos, | 
aplcados em Pefhições lranceras (Mota Explicadva nº di, pára entrentar 0 Bletos fnancaços 
regaivos da cnses dapaa ralireza. | 

Darc do atual canário de nosrezas a Admnktação da Associação avala prrodicamagnte [e 
impartos cas ums operações com nhictvo de mitar soas projeções de roçeijas, custos e despesas o, | 
cnmsaquantêmeanto, 25 prnieções des Nos de cabia. Mngéia midia, pos hetis aaniinetis que impáquem | 
em nteráções de premissas, eslrmalnas é julgamentos canapes de salutar n valor de recuperação e de | 
pasligação de ses vivos 

Paulo Meinberg duniar Marcia Silvia Sosa Fesretea 
Presidenho Reg. no CRE - SP sob o Ma (SP SSINO- 

CPF: 315.H65.028-00 

independentemente se causada por frauda Gu emo, planejamos q qoecutamos prosedimentos do 
aunêniia em espostá a fais nscos, bom coma nhiemas exiánca de auditoria aproprada e sdicionte | 
para luncamentar nossa opinião, Drisco cy não dúteeção de distorção estrvânio resultante de aado | 
reaior do que n peomengido di erem, jogue a fede pode povalvar o ato cs burtar bs gomiroles inttenos, | 
ento, tasilicação aeitsão bu representações Eyisas inlercnriaia. 
 Dbiteps erendimento dos cunbimas Infamos neevorêes para a sfinia para pransjnmes | 
procedimentos de authárta eoropriados mão Crcuretândias, mas rão com vobptimi-de capressamos | 
opinião sobre a eicácia dos corirolas anamõos da Associação, 
* Apaes a adequação das polficas contábeis uilizades & a racosbiidade das estmatvas contábeis | 
e respecâvas divumgações letas pra sominisiração. 
Conculmos sobro a adeguação do uso, pela admiração da bese coméabl de contisuidade | 

cparaciral , com bssa nas avidêncas de aulfona oblidas, ps gueto uma inperieça relevario em 
relação a evprtns Ou condições que possam levantar dinida egnficatva em miaçõo à capacidade 
de corínidade pparadonal da Mesociação Sa conchármes qua mogi mesnara tmiaventa, devamos 
chamar ajonção em nosso relajóro de sadiona para as respachuas divulgações nas domonsirações | 
coréabes ou mer modificação om nossa epinião se gs Grulgações deram inadequadas, Nossas | 
conclusões estin hrgamentadas ras exdincas ce maciora obtidas até q daia de nosso reliório, 
Todavia, eventos Gu corcdigões louras podem levar a Meesocação a não mais so reanter em córiimuidade 
cpetacioral 

Tómuracame-nos cum ds responidmeis pela ouverriinçã a espada, ente putos aspattãe. do alegre | 
pares. E a muiioria e das comslátações sigrileativas de auditoria, imeusive as evesrirais | 

ebgplEcalisas nos conbiias inermos que idariBicames durante cosas rabalhes, | 

Sho Pulo. M de julho da 2021. 
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Contas públicos Negociação no Congresso 

Para conseguir apoio, relator indica 
mudanças em PEC dos precatórios 
Uma das propostas 
prevê a manutenção 

de um piso de R$ 400 
para o Auxílio 
Brasil mesmo 
depois de 2022 

DANIEL WETERMAN 
BRASÍLIA 

O lider do governo e relator 
da PEC dos precatórios no Se- 
nado, Fernando Bezerra CGoe- 

lho (MDE-PE), apresentou 
ontem sugestão de sete altera- 

ções ao texto, que abre espaço 
no Orçamento para viabilizar 
o pagamento de R$ 400 por 
meio do Auxílio Brasil em 

2022 -ano em que o presiden- 
te Jair Bolsonaro vai disputar 

a reeleição. 
Uma das alterações propõe 

manter os R$ 400 como piso 

para o Auxílio Brasil mesmo 

depois de 2022, mas sem res- 
peitar limitações legais que 
exigem compensação fiscal 
para aumento de despesas. 

Naprática, a proposta pode le- 
var O programa a não ter de 
cumprira Leide Responsabili- 
dade Piscal (LRF), que exige 
apontar uma fonte de financia- 
mento para Os próximos anos. 
Apesar das alterações, O go- 

verno mantém duas propos- 
tas centraisna PEC sem altera- 

cão:a mudança na regra de cál 
culo do teto de gastos, a regra 
que impede que as despesas 
cresçam em ritmo superior à 
inflação, e a limitação do paga 
mento de precatórios — divi- 
das que o governo é obrigado 
a pagar depois de condena- 
ções judiciais - a partir do 
próximo ano. 

Esses dois pontos ainda são 
alvos de críticas no Senado, O 

que deve adiar a votação da 
PEC na Comissão de Consti- 

tuição e Justiça (CCJ) para a 
semana que vem, Bresor ra cal- 

cula ter 16 ou 17 votos para 
aprovar a medida entre os 27 

integrantes do colegiado. Pa- 
ra aprová-la, são necessários 

L4 votos favoráveis — o presi- 
dente da CCJ pode escolher 

votar ou não, À intenção do 

gOvVErnO É aprovar oq texto na 

comissão na semana que vem 
e, no mesmo dia, no plenário, 

A lider em gestão ambiental 

ambipar.com 

FINANCIAMENTO. O texto suge- 

rido por Bezerra estabelece 
que os limites e as condições 
para atender ao programa se- 
rão determinados por uma lei 
que precisa ser aprovada até 31 
de dezembro de 2022. Essa lei, 
por sua vez, não precisaria 
cumprir limitações legais 
quanto á criação ou ao aperfei- 
coamento de programa que 
acarrete aumento de despesa. 

Orelator admitiu que a medi- 
da pode provocar questiona- 
mentos c até precisar ser revis- 
ta no próximo ano. O governo 
tentou aprovara reforma do Im- 
posto de Renda para tributar lu- 
cros e dividendos e bancar o 
programa social, mas a propos- 
ta não AVANçÇÕã nã Senade ). 

“Se as discussões no próxi- 
mo ano Avarnçaãnem no sentido 

de que você tenha de ter uma 
fonte especifica para isso, que 

se possa voltar ao debate sobre 
atributação de lucros edividen- 
dos” disse Bezerra. Ao ser ques- 
tionado sobre o dispositivo, ele 

SECRETARIA DA FAZENDA 

E PLANEJAMENTO 

CODADENADÓRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

E INFRAESTRUTURA 

Comunicamos que se acha abera. músia 

Secretaria da Fazenda a Planejamento, honação 

na medaldade PREGÃO ELETRÓMICO MG 

nº 552021, do lipo MENOR PREÇO. para à 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE 

TÉCIECO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORMETIVA, BEM COMO ATUALIZAÇÃO 

TECNOLÓGICA: DOS SOFTWARES SYBASE 

“SE E O, cuja aboriura está marcada pára o da 

caso, de tohoo Os interessados em 

partapar do certame deuarão acessar à partir 
de chritiaoci o asileo vambecspogubr. 

O Edita da presente leiação encontra-se 

desponivol nã sitio vera imprensaçõcial,cóm,br 

| opção “negócios públicas” 

ESTADÃO nf 

O que foi proposto 

& Auxilio permanente 

O programa de transferência 
de renda terá um caráter per- 

manente. Os limites e condi- 

ções serão dados por lei até 31 

de dezembro de 2022. O pro- 
grama não precisará apresen- 

tar fonte de financiamento 

exigida pela Lei de Responsa- 

bilidade Fiscal (LRF) 

a Destinação de Recursos 

O espaço fiscal aberto com a 

PEC será destinado para o 
Auxílio Brasil; despesas com 

saúde, previdência e assistên- 
cia social; e o cumprimento 

de limites do teto, possibili- 

tando a prorrogação da deso- 
neração da folha salarial 

o Precatorios do Fundef 

O pagamento de precató- 
rios do antigo Fundef a Esta- 
dos municipios terá priori- 

dade, estabelecendo que 
40% deve ser pago até 30 de 
abril e outros 30% ate 31 de 

agosto de cada ano, garan- 
tindo a maioria dos repas- 
ses antes das eleições 

& Pagamento a professores 

Do total de precatórios do 
Fundef, 60% será repassado a 

profissionais do magistério 
pormeio de abono salarial, e 

não de reajuste salarial 

o Busitoria 

Comissão do Congresso fará 

exame analítico e perícia dos 
precatórios devidos pela 

União e encaminhará conclu- 

sões aos demais Poderes para 

avaliação 

& Prazo para incluir 

precatórios no Orcamento 

Fixa a data de 2 de abril como 

prazo para inclusão de preca- 
tórios no Projeto de Lei Orça- 
mentária Anual (PLOA), 

ECONOMIA * 

disse que a intenção é cumprir 
a LRF no que for “aplicável”, 
O governo também aceitou 

carimbar a destinação dos ré 
cursos que poderão ser libera- 
dos pela PEC para o Auxílio Bra- 
sil, para despesas com saúde, 
Previdência e assistência social 
e o atendimento a limites e 
sublimites dotetode gastos. De 
acordo com o lider do governo, 
essa vinculação também garan- 
tiria espaço para a prorrogação 
da desoneração da folha sala 
rial de 17 setores da economia 

que mais empregam no Pais. 
Outra sugestão é dar segu- 

rança ao pagamento dos preca: 
tórios ligados ao antigo Fun- 
def (fundo de financiamento à 
educação básica, anterior ao 

Fundeb) devido a Estados, es- 
tabelecendo que 40% do valor 
devido seja pago até 30 de abril 
e que 30% sejam depositados 
na conta dos governos esta- 
duais até 31 de agosto, ou seja, 
garantindo que a maior parte 
dos recursos sejam transferi- 
dos antes do periodo eleitoral, 
O relator também indicou 

uma alteração para estabelecer 
que 60% do valor dos precató- 

ros do Fundef sejam destina- 
dos ao pagamento de profissio- 
nais do magistério na forma de 
abono, e não na forma dereajus- 

te salarial, para blindar as con- 
tas dos Estados e municípios, € 

Salba mais 

CLP 



ECONOMIA 

NOTAS E INFORMAÇÕES 

Energia nuclear 
requer prudência 

Compromisso de reduzir emissões 

reabilita usinas no mundo, mas custo e 

monopólio podem ser entraves no Brasil 

recorrência com que crises atingem o 
setor elétrico no Pais nosúltimos anos 
tem levantado discussões sobre a me- 
lhor forma de garantir o abastecimen- 
to e diminuir o risco de apagões e de 

racionamento. No cenário internacional, a redu- 

ção das emissões de carbono fúi um dos principais 
assuntos da COP-26, já que 0 carvão ainda é fonte 
predominante e responde por 38% da matriz ener- 
gética mundial. 

E nesse contexto que as usinas nucleares têm 
sido reabilitadas, depois de um quase banimento 
associado às consequências de um tsunami no Ja- 
pão que afetou a central de Fukushima, em 2011. À 
França lidera o debate para classificar a energia 
como verde, uma forma de ampliar fontes de finan- 

ciamento e de reagir à dependência do gás que 
vem da Rússia. 

No Brasil, o ministro de Minas e Energia, almi- 
rante Bento Albuquerque, não esconde ser um en- 
tusiasta da fonte nuclear - ainda que as razões 
dessa preferência estejam bastante relacionadas a 
submarinos da Marinha. O tema é relevante e pre- 
cisa ser avaliado com cautela, não apenas pelas 
questões relacionadas à segurança, mas principal- 
mente por seus custos, 

Relatório da consultoria financeira Lazard so- 
bre o preço da energia nos Estados Unidos mostra 
que a fonte nuclear está entre as mais caras, até 
USS 204 por megawatt-hora (MWh), Ela supera o 
valor da eletricidade produzida por usinas cólicas, 
solares, a gás c a carvão. 

No Brasil, a exploração de toda a atividade nu- 
clear é monopólio exclusivo da União, inclusive a 
produção de energia, O investimento mais recente é 
Angra 3, projeto que começou em 1984€ que só deve 
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entrar em operação em 2027, a um custo estimado 
de R$ 20 bilhões. Para viabilizar novos empréstimos 
ca retomada de sua construção, paralisada após in- 
vestigações sobre desvio de recursos, o governo es- 
tuda autorizar tarifas até 47% maiores que as de 
Angra 1€ 2, segundo o Instituto Escolhas. 

Agora, Bento Albuquerque anuncia a intenção de 
incluir uma quarta usina nuclear no Plano Decenal 
de Expansão de Energia 2031, base para a expansão 
do parque gerador. O argumento é o de que essas 
centrais produzem energia firme e proporcionam a 
recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, al- 
go que a intermitência das renováveis não permite. 
O local ainda não foi escolhido, 

Não há dúvidas de que o Brasil precisa ampliar à 
segurança energética, mas há muitos questionamen- 
tos sobre a melhor forma de atingir esse objetivo, 
até pela diversidade de opções à disposição do plane- 
jamento. É prudente considerar o impacto que esse 
tipo-de decisão pode ter na conta de luz paga pelo 
consumidor, que já subiu 19,135 neste ano, segundo 
o IBGE, e 30,27% em 12 meses, 

A competição no segmento de energia nuclear po- 
deria, em tese, resultar em preços mais baixos que os 
praticados pelas empresas estatais. Rever o monopo- 
lo constitucional da União e permitir investimentos 
privados é um debate que o Congresso já poderia ter 
iniciado. Embora seja uma ótima escolha para países 
que não têm alternativas, será mesmo a melhor op- 
ção para o Brasil diante de seu custo?e 

Políticas públicas Programa social 

Impasse sobre correção anual 
do Auxílio adia votação de MP 

Governo é contra 
mudança na proposta, 

e Lira decide não levar 
texto do plenário; 
especialistas elogiam 
alterações do relator 

A possibilidade de correção 
automática do Auxílio Brasil 
pela inflação gerou impasse 
entre a Câmara e o governo 
Bolsonaro, que é contrário ao 

reajuste anual do benefício. 
Elaborado pelo deputado Mar- 
celo Aro (Progressistas-MC) 

e antecipado pelo Estadão, o 
parecer da medida provisória 
(MPjque cria o auxílio contra- 
riou o Planalto, que agora fala 
em responsabilidade fiscal, 
Governistas querem que o 

relator retire a previsão de cor- 
reção automática do parecer 
antes de ser protocolado e re- 
jeite as emendas dos deputa- 
dos que tratam do tema. Isso 
pode inviabilizar à votação 
dessa mudança no plenário, 
O presidente da Câmara, Ar- 

thur Lira (Progressistas-AL), 
queria votar o texto ontem, 
mas acabou adiando, Aro e par- 
lamentares da Frente em Defe- 
sa da Renda Basica estão bus- 
cando apoio ao texto com a 
correção anual, 
O ministro da Cidadania, 

João Roma, defendeu ajustes 
norelatório, mas evitou se pro- 
nunciar contrário à correção 
anual dos valores. Nos basti- 

| 4 Correção 

| Alinha de extrema pobreza 

dores, eletem defendido a mu- 

dança. “E uma aspiração nátu- 
ral a busca de uma correção 
anual das políticas de transfe- 
rências de renda, Naturalmen- 

te, precisamos buscar os ajus 
tes na ãrea econômica”, disse 

o ministro a jornalistas. 

PROPOSTA, Pesquisadores da 
área social apontaram que as 
mudanças incluidas no texto 
foram positivas e transtor- 
mam a assistência social em 
um direito efetivo, 

Um dos mais renomados es- 
pecialistas brasileiros em desi- 
gualdade, Marcelo Medeiros, 
pesquisador da Universidade 
de Columbia, nos EUA, ava- 

hou que nem o Bolsa Familia 

Principais mudancas 

Reajuste anual dos valores 
dos benefícios pelo INPC 

a Proibição de filas 

Se a pessoa estiver elegivel, 
terá de receber o benefício 

e Ampliação do alcance 

subirá de R$ 100 para R$ 105 

eada pobreza, de R$ 200 
para R$ 210 per capita 

e “Conta-poupança” 

Quem estiver no programa e 
conseguir provar que tem 
uma renda terá acesso 

aum bônus 

conseguiu garantir esse feito. 
“E um direito no sentido 

profundo da palavra e todas as 
implicações que isso tem”, dis- 
se ao Estadão. Crítico do de- 
senho do Auxílio Brasil feito 
pelo governo por não ter leva- 
do em consideração o que se 
sabe sobre o mercado de traba- 
lho, pobreza e a estrutura de 
política social do Brasil, Me- 
deiros considera que relator 
deu uma “gingada de capoei- 
ra” e promoveu mudanças im- 
portantes no novo programa, 
como a obrigação de não ter 
filas de espera para quem é cle- 
givel a receber o benefício. 

- Para a professora da Uni- 
versidade Federal de Minas 
Gerais, Débora Freire, as mu- 

danças apontam para a prote- 
ção social e, se aprovadas, re- 
solvem boa parte das críticas 
ao Auxílio Brasil. Para ela, 
atrelar a correção do benefi- 
cio à inflação e a obrigatorie- 
dade de não ter espera é um 
passo muito importante in- 
clusive em relação ao Bolsa 

Familia — que ficou anos sem 
reajustes e tinha fila. 

Para o coordenador do Ob- 
servatório Fiscal da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Ma- 
noel Pires, a indexação corri- 
ge uma injustiça porque os 
mais pobres não tem proteção 
no Orçamento, “O problema 
é que o Orçamento é altamen- 
te indexado e a situação fiscal 
delicada. O debate é meritó- 
rio, mas sem uma solução es- 
trutural, a mudança vem 
acompanhada de mais risco 
fiscal”, afirmou. € 

TESAVAVA numa 

Audiência Ministro vai à Câmara 

Offshore é legal e serve 
para fugir de Fisco dos 
EUA, afirma Guedes 

CÍCERO COTRIM 
EDUARDO RODRIGUES 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que 
seu investimento em offsho- 
re em um paraiso fiscal é le- 
gal, que não existe conflito 
de interesse com sua atua- 

ção no governo é que só o 
mantém para evitar impos- 
to americano aplicado so- 
bre as heranças. 

“Offshore é um veiculo 
de investimento absoluta- 
mente legal”, disse ele, on- 
rem, ao prestar esclareci- 
mentos sobre o tema às co- 
missões de Trabalho, de Ad- 
ministração e Serviço Públi- 
co e de Fiscalização Finan- 
ceirae Controle da Câmara. 
De acordo com Guedes, à 

criação de uma offshore 
ocorreu por razões sucessó- 
ras, para que seus investi- 
mentos no exterior pudes- 
sem ser transmitidos a her- 

deiros em caso de alguma fa- 
talidade e para evitar que o 
governo dos Estados Uni- 
dos “expropriasse” de q6%a 
4756 do valor. Por isso, argu- 
mentou, não seria necessá- 

no declarar se sua esposa ou 
flha estavam na offshore, 

que séria uma “obviedade”. 
“Por razões sucessórias, 

se comprar ações de empre- 
sas, se [ver uma conta em 
nome da pessoa fisica, se vo- 
cê falecer, 46%, 475 são ex- 
propriados pelo governo 
americano. Tendo uma con- 

ta em pessoa física, todo seu 
trabalho de vida, ao invés de 

deixar para herdeiros, vira im- 
posto sobre herança. Então, O 
melhor é usar offshore, que es- 
tá fora do continente”, afir- 

mou o ministro, 

DÓLAR. Segundo Guedes, “a 
offshore é como uma ferramen- 
ta”. “E uma faca. Você pode 
usar para o mal, para matar al- 
guém, ou pode usar parao bem, 
para descascar uma laranja”, 
disse Guedes. 

“A offshore é como. 
uma ferramenta. E 
uma faca. Você pode 
usar para o mal, para 
matar alguém, ou 
pode usar para o bem, 
para descascar 
mona arena.” 
Paulo Guedes 
Ministro da Economia 

Offshore é uma companhia 
aberta por pessoas ou empre- 
sas em um pais diferente da- 
quele em que se residem, ge- 
ralmente para pagar menos 
impostos. 
Segundo Guedes, houve 27 

ocasiões enquanto comanda- 
vao ministérioem que odoólar 
subiu mais de 2% em um dia e 
nenhuma delas por uma decla- 
ração de algum integrante da 
equipe econômica. “À ideia 
de que estou especulando 
com o dólar subindo ou cain- 
do não existe”, afirmou. € 
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[SINCORAÇO - SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA, IMPOATADOA, EXPORTADOR E DISTRIUIDOR DE MATERIAL DE 
"CONSTRUÇÃO E DE MATERIAL ELETRICO NO ESTADO DE SÃ0 PAULO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO -stmasea sas 
Vhhanos quêss a em qo20 dos sas gratos sindicais para a MOL a raalzar-sa no dia 20 da nosembro de 221, na Álameda Casa franca 
(35,0; 1.200, Jardim Pauta São Pala BP e 18/00 hoine, arm priseita comescação, para pdebbataçõão sabes à sagainie 
[ordemedo der 1 Vad ea a a a pr FR gb pa 
[MEP 2) Aleação da razão cheia do SINCORADO para Sindicato Empresarial! do Distribuidor de Materia! 
a Cansaço Mae Eos e Ergo ENA no Edo de Se Pao eta re cida do dao premente 13, 6, do sialuto 
|=oxiall Crea não haja asa greaisia saré realizada 1 hoc depois com quelquar mimedo de presenas. 
| São Pauli, Zé da coveiro do 2021. CLAUDIO ELIAS CON - Peasidarêe 

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDAÇÃO OSESP 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 

AVISO DE SELEÇÃO - CONVOCAÇÃO GERAL Doar 

A Fundação DSESP toma pública à abenura dá CONVOCAÇÃO GERAL (Br, para conhalação de empesa pira 
rmedimendo & irslitação de equipamentos de du=inação LED pará fachada co peida. O Edital cospleto e cemas iipr- 

ações estarão à deposição cos ineressados para móbrada à partr de 24 de Movesbro de 2021, das 9hDD ds Rhihia 

das idhito ds TBM, ca Rua Vua, 51, esagamamento Gala São Paulo 2º andar, Campos Eless, São Paulo, SP, ou 

tras do nosso jo mem osespuari e, À entrega e aberta dos ermniopes nº + qhabiiação; é dproposta) se dard às 
1EhDi da dia Dl de dezembro de 2021, no mesmo enderéço. Giatomo Chiarela - Presidienho da Comissão de Seleção. 

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDAÇÃO OSESP 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 

ANISO DE SELEÇÃO - CONVOCAÇÃO GERAL 003/2027 

A Fundação QSESP toma pública a aberura ca CONVOCAÇÃO GERAL DIM202t, para contalação de empera para! 
Sormecimento e iestalação da cobertura do lula da bouimmard o da entrada administrativa.) Eddal completo q demais) 
inhrmações esario à disposição dos Eteressaços para sefrada a porte ci Bd de nemgrnbro de 2027, das BAD es 1ohid | 
e das USiHO as BO na Ra Mad SA, estacnnamanto Sala São Pado 2 andar, Campos Elizpos, São Pado SP, ou] 
aframes de nosso sito aee osesparttr. A erimga e aberura dos ememlopes nº 7 (habitação! o & (proposta) se darã à5| 
16h do cia 19 dn dezemiro de 2027, no mesmo endereço. Giacomo Charada - Prosidente da Comissão de Seleção, | 

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - ICESP 
NPR SB 577 0SWonDA DA 
eme qem jo ea ma nem 1 meme 

COMPRA PRIVADA FFMICESP 1869/2021 - RO 6398/2021 - 121 - ADJUDICAÇÃO 
O Ciesior Geralda Fundição Eccuidade do Vedior ADIUNCA as sspreças abebo no limecrnento do “MIC ADCOMPLUTADOR [Ci NDLSE E | 

TECLADO; E MOMITOR”, cumbiasa no Regulanianho de Compras da FF 

coa o RESCRIÇÃDDONATÉRI | EMPRESA Naa a] 
NTE (Monitor Led ii 5 Seanssures Erast MATERNA | 
TONE |Nbcrocomgutados E jelmetea é beco dimpriga Comeecio RASTA | 
(LTD (Microcomputador E jeimmusahciado, | Bimprens Cominçha AS 

Fundação Butantan 
CMNBJGTA BO 445DD0A-5E 

o no Pragão Eletrônico - Retomad Retomada da Sessão 

Processo nº OONOTOM DO ADUEOST Interassado FUNDAÇÃO BUTANTAN rr 

Senaço de CGerancamento de Residuos, Pragão Eletrônico nº. 1642021 - lena de Compra 

BOSODOBO DOS TOCO Trata o presente de licitação realizada na modalidade Preção 

Eletrônico, objetivando a Prestação de serviço de Gerenciamento de Residuos. Fica agendada 

a RETOMADA DA SESSÃO para o da IMEQ às TOR min. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE GOVERNO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
CENTRO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS 

Encontra-se aberta ma SECRETARIA DIE GOVERNO a icitação ra modalidade de Pregão Elatrânico nº FRAGA, 
Dbeliiendo à guisição de [7 (uetey nobreatos para a Unidade de fegoivá Piélico dá Eslade de Say Pao, comia | 

especificações constantes do Temo de Referência que intagra o Edital como Ane A dala do meo do prazo para o | 
anca da próposa serênica sera no da 25M 10027 é a abertura da sessão pára o da TN MAMA às 40h, no Paio | 

dos Banderantes O Edital na integra enconba-se no endereço eletrórico qm bear oque br du poderá par redrado na | 
dorgreda Minima, nº 4.80, gala 45 birrao, casta Capital, das On as 17h ds iniomações lambéem estarão desponiveis no 
“ba pesagem pci cam br, opção “negõcios pobbios” au pelo taelone 1 Ty MORTAIS. 

ECONOMIA H 

[E CONTRA DE E EM 
POPULAR - 

AL, COMNPORVE VEMOS “PLANILHAS E PROJETO EMANENOIS bl da 
: até E de Tinadm Local Sala deLiteções En Edital nai E pet aC co ChEg ca hr é 
Piva irdeperdência, 22 de nevermévo de 2027 SAMITANA, - PREFEITO AUIM 

Encoriá-sé diapór 

EM REGME O DE E EMPREM 
MORADIA DE INTERESSE 

VRE LOTEAMENTO 5.4. 
CNPAME nº 25.166.838/0001-42 - HIRE 35.500. 400.176 

dia da Assemblcia Goral Extraordinária Realizada em 1i/tii2õor 

Cata. Hora a Local ho da NAZIS, às TO horas, na sode da Cia Comscação q Presarça: Dispareada, totattade ndem go 
Dia Dakberar acõre a proposta de dsribuição de devidendos da Cla biesa Presidente: Thiago Beslire Moda Lemmil. Sacintário: | 
Flavio Nicsctrcas De fberações: Des acinoisiaos presendes dalicera carvi, DOr inn de moles: 1 Apromer a dishilaição, dirá 

acirasias da fia oo dialdeodos mo montante de Rã 7 OMMLGOÓDO. mesiando a ulvização ca reserva de lucios apurados no | 
aMerCiCO social de 2720, devendo tal disdendo ser pago ate MN TIZOR AL? Porlim,os aciúrisics naspivareme por unaramiade, 
Morar és Dirgies da Liga pralicarem todos 05 dos complementiças à eleimação das deliberações ácitia lhrrendas Thce- 

remonta: A ata oc lida, aprovada e assinada pelos presooles São Pout DITOS! Thiago Bsfin sita Locenil - Prosigente, | 
Flavio Moschesa - Serselário. Actontatas: VRE DS SA FADOS Panicipaçhos Lida. 

Edificio La Concorde Jardim Europa - [47] ME nº Ds bad 204 Mo0ini- PE 
Edrtal de Convecação - Assembleia Geral Oréinária. Hibrida com Presença Exclusiva dos Organizadores e Através 

de Mabe Eletrônico (Zoom). Iesbrissbeos Senhoras Condminos de Edificio La Comtonha Jardim Eursga, Hos 
termos da Convenção deste Losdoeminio, localizado na Ros Jerentmo da Veiga, 248 - São Paulo. 5P ficam o senhores 

EE cosvpéados a sa ceuninm em Assembleia Goral Drdiaária à realizar-se no die 2% de Mayembro da 
2021, diravês de chohirmação é cadastramento eletrônico, ds 18h30. em primeira commtação com d presença De 

comdáminos que reprepontera-a maioria das uniados aubémarmas que consiviucn é Condo, cu ds LO Borás am segunda 

eltima córmocação, com qualquer número dé condorhinos presestes, pará dpreciação, devcustão & deliberação subi da 

seguinte Ordem do Gia: 1. Apresentação e deliberação da Pressão Orçamentária Anual do Condeminio referente 
E exercicio de DOZE; 2. Apresentação é delibesaçõe do Flama de Investimentos no Condpecínio para O exerchelo 
de DhSZ; à, Eleição de Sindico, Subsiméico e Conselho Consultreo do Cosdominio para o periodo de DB fiZ probe a 
DR/12/2025% 4, Assuntos gerais do interossa de Comdmemínio, 

SESI: 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Departamento Regioral da São Faula da Serviço Goal da Indiseia (SESI-SP) comunies a gborura da fetaçãe 

CONCORRÊNCIA Nº D642071 
Objeto: Gontralação de empresa para execução de clmalização em ambientes pedagogicas em 1D unidades. 
Retirada do edial: à parte de 24 de nçquembro de MP gamuês do portal mpnesesizo ora. br-jopção 
LICITAÇÕES) 

Entrega dos envelopes: ata as Bh40 do da 13 de dezembro de 202%. Anertura as HhDO, 

AVISO DE VAI 
W Dapariamento Regianal co São Paulo do Serviço Nacional de Aprendizagem Indusáral [SEMAI-EP| 

comunica à abertura ds iciação: 

CONCORRÊNCIA Nº n65/0021 
| Objato: Camiralação-de empresa para tamento a instaração ca porta-palahes em São Bermando do Campo 
Folirada do edital, a parir da 24 de movermibro de 2027, alravés do poral ve sposrai br [obção 
LEGITAÇÕES! 
Entraga dos envelopes: ata as Shdlt do dia 1 da dezembro da Sie Aberiura és TÚhDO, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES MA INDUSTRIA DA PURIFICAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E EM SERVIÇÕE DE ESGOTO DE CAMPINAS E REGIÃO | 

ASSEMBLEIA GERAL DROINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados todos 08 sssondados em goza de seus dredos a partioparem Ascarmbiata Geral 

Cirrênéria, a ser mmadzada na sede desta Entidado, são à Avonida Dr. Angalo Gamôes, 725, Jardim 
Letmor, nesta cidade, am primeira convocação às hmm do dia 25 de novembro de 2021, cu Em 
segunda &s 18 horas do mesmo dia. para Iratár da seguinte Ordem do Dia: 1) Leilira é decuesão da 

fiada Assemblaia anserior, 2? Apresentação, Discussão a votação nda Previsão Drçarmentária para 

Exercicio de 202 como Parecer do Conselho Fiscal. Campenas, 24 de regmbrida SGT 

Renan Roneglatio Pereira ce Almada - Pregidante 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021 — AQUISIÇÃO DE LIVROS || 
JOGOS DE LIBRAS. Disputa: dia 07/12/2021 às 10:00 horas. 
Edital(is) através do site www bbmnetlicitacoes.com.br e também atravês 
do site oficial do Municipio ww prefeituradearuja.sp.gov.br. Maiores | 
informações pelo telefone [11] 4652-7609 Departamento de Compras. 

Prefeitura Municipal de Arujá, 23 de novembro de 2021 

Prefeitura de 
dê) rortstera 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 094/2021 

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE = SMS, 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO. & SELEÇÃO CHE EMPRESA PARA O 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR = [MM 
[CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUBMICIPAL DA SALIDE DE 
FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS 
NO ANEXO | - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL 
DO TIPO: MENOR PREÇO. 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA. 

OA) Pregosincial da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFDR, 
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados que 0 AVISO DE 
LICITAÇÃO FRACASSADA/DESERTA do(a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 094/2021 - SMS, 
puúblicade nos veiculos de comunicação: Diário Oficial do Municipio JDM), jornal jocal e 
jermalde circulação nacional, na data de 30 de setembro de 2021, torna-se sem feito para 
o item 38, considerando a retomada do mesmo e seu êxito. Maiores informações através 
do email heitacooiachosfortaleza cego br. 

Fortálega - CE, 23 de novembro de 2071, 
José Jesus Lédio de Alencar 

PREGOEIRO(A) DA CLFOR 

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO 
DE LICITAÇÃO FRACASSADA PARA O ITEM 38 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 404/2021 - CILUEMBERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 199,/145/2021 — EMSERH 

OBJETO: Contralação de empresa especiatzada no ramo de engenharia para a Prestação de serviçõe 

de manulenção preventiva, cormetiva e preditiva na Subestação de energia, com formecimento de 
ferramentas, equipamentos, meieras de consumo e paços da reposição, com disponibilidade de serviços 

de alendimentos emergensas nas dependências da unidade de saúdo Hospital da Ilha, adminisirado 
peia Empresa Maranherdo de Gernços Hespéalires (EMSERH) de atordo com = especificações, 

quantitativos é condições constantes deste achtal 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 

DATA DA SESSÃO: 17/12/2021, às 15h, horério da Bresáia 
Local de Realização: Sessama Liciações-o Desa dciacoss-s com br), 

Erital a dernas informações estão dispontveis er vveacemsarhma gor br e ame licitações o.com be. 
Informações adicionais serão prestadas nã CSUEMSERA, localizada ne Ai. Borborema, OdAB, nº 25, 

Baimo do Calhau, São Lusa, no horário de Bh és 12h, e das 14h 4 18h, da segunda a sexia, pelos 

e-mals colibemeenhama gowbr sou vindeusliciacao emaerhibagmal com, cu pelo telefona (08) 

aZI-73a3, 

São Lute (MAs 15 de revembeo de 2021 
Vinicius Boueres Diogo Fontes 

Anenta da Licitação da CSUEMSERH 

ERRATA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRADADINÁRIA DE DE DE DEZEMBRO DE 2021 
à Cooperativa de Ectncemia e Crédito Múlua dos Empregados da Saint-Gobam da Brasi Produtos 
industriais e Para Consiração - Divisão vidro Plano vem setificar o Edita! de Convocação da 
dasembleia Goral Extraorênária publicado neste jomal - edição de taMt2021, pagina Ba, 
cadarme de Econgmia, para dale tazer constar à aftoração abaixo indicaria 
Onde se dê: 

“as 16h00 (demesseis) horas, em primeira convocação com à prestnça de no minimo Zi 
tdais tarços| des delegados. às 17h30 (dezessete) horas, em segunda convocação com a presença | 
de metade mass 1 (umpdos delegados o às TAha0 (dezoito) horas. em terceira e Última convocação” 
Lxim-mac 
“bs JBAGO [dosessais horas é lrinia minutos) em primeira convocação com 4 presença de no 
minimo 2/3 [dois terçõs) dos delegados; às 17h30 jdezesseto horas e trinta mipubos), em 
EONVOCAÇÃO com a presença da metade mais 1 (um) dos delegados e às TENS) (dazoito horas e) 
Enrta minutos), em terceira e última convocação” 

Mauá, 24 de nosembeo de 2021 
SILVINO THEODORO DA SILVA - Dimetor-Prasidarie 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMIZSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Mº 405/2021 » CEL'EMBERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177. 004iR0o1 = EMBERH 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA Mh PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA DURMA E NOTURNA 

PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE BARREIRINHAS - MA, DE 

ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES. QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES MESTE 

DOCUMENTO, 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO; MENOR PREÇO POR LOTE 

DaTA Da, SESSÃO: trio, às Bh, horário de Brasika, 

Local de Resfização: Satema Licilações-e pag lichacoes-e comi br), 
Ecital e demas Informações estão deponves em am emesrhuma gov br E ve leliacoes-s com br. 

informações adicionais serão prestadas na CSLUEMSERH, Incalzada na dee. Borborema, DO-B, nº 25, 

Bairo da Calhau, São LulsfÃa, no horáro da Sh és i2h, e das lah as 18h do segunda a sea, pelos 

esmads cslébemserh.ma,gowbr ic vinicius.liciacao.emesenhdigmail.com, ou pulo telefone (38) 

3235-7332. 

São Luis MAL 18 da novembro de B021 
Vindelus Bousras Diogo Fontes 

Aponta ne Licitação da CSLEMSERH 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA /DESERTA 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 374/2027. 
DRIGEM: INSTITUTO DOUTOR 15E FROTA — LF - NÚCLEO DE FARMÁCIA - NUFARM, 

OBJETOS CONSTITUI O OBJETO Di PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUIESIÇIDES DE MEDO A MENTOS 
ANTIMCROBLAÇOS PARA ADMIISTRAÇÃO VIA TÓPICA, PARA ATENDER 45 NECESSIDADES 
EOINSTITUTO DR. JOSE FROTA = UF E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E INTEGRANTES DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM 45 ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOIS 
MO TERNO DE REFERÊNCIA - AMENO DESTE ECHTAL, POR UMA PERÍODO DE 12 4HOZE) MESES. 

DO TIPO: MENOR PRECO 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO 

Exa) Pragoelroia! da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que oia! PREGÃO 
ELETRÔNICO Ne, 374/2027 - LF, foi declarada FRACASSADA PARA O ITEM 06, bem 
como DESERTA PARA O ITEM 05. Maiores informações através do email licitacaomlior, 
fortaleza cegov hr 

Fortaleza - CE, 23. de novembro de 202] 

Eros Hensique Rocha Almeida 
PREGOEIRO(A) DA CLFOR 



QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE 5. PAULO m ECONOMIA 

| Fábio Alves E-mail: fabio.alvesestadao. com; Twitter: Geolunafabioalve 

Bagunça estrutural 

única âncora fiscal do Pais. s projeções de inflação 
em 2021 ultrapassaram 
os dois dígitos pela pri- 
meira vez na mais recen- 

te pesquisa Focus e as estimati- 
vas para 2022 já estão batendo 
quase o teto da meta, mas são 
as expectativas inflacionárias 
de prazos mais longos - 2023 € 
2024 - que preocupam, pois co- 

meçama se distanciar dos obje- 
tivos do Banco Central. 

Esse é um sinal claro de 
que os investidores enxer- 
gam uma desorganização 
mais estrutural da economia 
brasileira, Tal percepção ne- 
gativa foi agravada desde que 
o governo decidiu abandonar 
as regras do teto de gastos, a 

Para 2021, 08 analistas ouvi- 

dos na pesquisa Focus passa- 
ram a projetar uma inflação de 
10,12%, enquanto para 2022 O 
consenso das previsões apon- 
ta para uma alta de 4,96% do 
IPCA, quase no teto da meta 
do ano que vem, de 5,0%. 

A disparada na inflação des- 

te ano pode ser atribuida, em 
grande parte, à crise hidrica, 
que resultou em forte aumento 
das tarifas de energia elétrica, e 
a alta nos preços dos combust- 
veis, além de choques de curto 
prazo na oferta de produtos cau- 
sados pela pandemia de covid, 

Quanto ao aumento nas pro- 
jeções de inflação em 2022, a 

culpa pode ser atribuida aos 
ruidos causados pelo início da 
corrida paraa eleição presiden- 
cial do ano que vem e ate mes- 
moao BC, que, na visão de mui- 
tos analistas, estaria atrasado 
noritmo atual do aperto mone- 
tário, Também a inércia infla- 
cionária, com o indice em dois 
digitos em 2021, afetarãos pre- 
ços no ano que vem, 

Para 2023, 0 mercado agora 
projeta uma inflação de 3,42%, 
acima do centro da meta fixa- 
da para aquele ano, de 3,25%. 
E, em 2024, cuja meta é de 

3,0%, a mediana das projeções 
prevê um IPCA de 3,10%. 

“Para 2023 € 2024, & piora 
nas expectativas inflaciona- 
rias não tem outra desculpa: é 
aperda de credibilidade do re- 
gime de política econômica do 
Brasil”, diz o sócio e economis- 
ta-chefe da gestora BlueLine 
Asset, Fábio Akira. 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 
| Katia Aparecida Rocha Moroni portadora de Cl RG. 17º 16.246 512-0 55P-SP 6 de GPF o" HS SS 308-17. Declara, nos lennos 

| oo artobé do Ragutamanho Ansso à Pmsolução nº 4 12d cad de ngusto da SOLO sua inhesção de csençer cargo de ndmicistação | 
na Reag Disinbuidora de Tibuios e iiiores Mobilérios 5.8 (CNP: Fon Bod/onoA -5h]. Esclamce qua exariuais otqações & | 
preside dactaração devem gar comentadas direlamanio ai Raro Cieiral do Bras. no endereço abales, no prado desuirido cias 

| RR OR A de comunitário potrico acerca desin, por meio formal em que 05 autóras stojam 
| oevidamenta idenhhcados, acompanhado da documentação coreprohetócia, obsersado que 0 declarante poda, ma toma da | 
| tegistação err vigor, far dliseito a dista dio processo espia. Protocaio Digital fdspontesl na página do Banco Centeal do Elstsil 
pa intórmei). Selncoci!, no campo “Assunto”: Aforizações & Licomgiamarios pará lretiuições Soporwsionadas q para infogrênias | 
dm EPE Salacionar, no-campo “Destino” 0 comporanda do não de Orgacização do Sistema Finançaro - Daor! | 

| mencionado abeiao. BANCO CENTRAL DO BAASA - Deparamento de Org da Sistema Fnanceiro - Cerbedia Tocsiea | 

em São Palo dr Pata. nº LEA + BF andee - São Pasdo- SP CEP 01210-002 Sie Pau 20 co rembrodo Biot. 

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
Procagao no. D5%2021 — Tomada de Preços no. Ooianai. - A Câmera Muntopa! de lopes reabzará processo 
bealivio na modaldada Tomada de Pregos do pó mesor preço, para Conbeiação de empresa para execução 
da obra e adaguação das inatlações alétricas do Edio do Legeaimo ca Cleara Monkeiaal de lispev 
Recebimento dos eceeiopes às T[LDO Foras do dia 10 22027 e mito da Sessão às OO horda da de IOWA. 
Da nlesresgados ser obise q edital deverdo se digr à Couniemasaria de Licitações s Conirafos da Câmara Murici! 
de liso, di rua Prado Sérgio Cordeiro das Neves, no Bo - Vila Mera lopes - NapeviGP cu faier o down do 
ilial alravés do Porta da Tresspárêeçis dá Câmara Municipal de Ipe, disponivel só silo qa corsaraitapes 
se guv Ter Iigperai, 23 de rovembro de 200%, = Codrdanndora de Licitações 4 Cortralos. 

Processo no. 45/2021 — Pregão no. 012/2007. - A Câmara feunigipal de Hapev realizará processo Neitabóia na 
modeleiade Pregão pari Pisgiiro de Preços, do lipo ren preço unitário, para Agusação de Mabeais de Hime é 
Desttincis. Aeosbisento das enveloses às 1000 horas do da 0A2202 é biço cá Setsho ás SODO hrs dio 
dia DER. Os inlestsiçádics um dlter o edial devera sedigr à Conderedoda de Lichações 4 Contritos da 
Câmara Munpalde Mapevi cá ra Amaldo Sérgio Conieradas Hires, no. Bl = Via Mora Sapeni - Maponi3P cu taes: 
2 doenicad do edital arames do Portal dá Tinmspaência da Cimeira Minipa de Hapea, disponiel no site mam, 

E amariapov sp gor be lagos, 29 de rnvembio do 2021 = Contitrindna do Licitações p Contratos. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Pregão Eletrônico nº 156/2021 
Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares de Uso Ci- 
rurgico Data é hora limite para credenciamento no sitio da Caixa 
até: 09/12/2021 às 08h30 Data e hora limite para recebimento 

das propostas até: 09/12/2021 às 09h Início da disputa da eta- 
pa de lances: 09/12/2021 às 10h30 Obtenção do Edital; gratuto 
através do sitio www. paulinia.sp.pov.br'editais ou wwwlicitaco- 
escoa gov.br. Paulima, 23 de novembro de 2021. 

Ednilson Cazellato 
Prefeito Municipal 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE SUSPENSÃO 

O Conselho Regional da Medicina do Estado da São Paul no uso das atribuições contedidas pala 
Lain A2GB8T, mgulamentada polo Decreto nº dd GAS SA, pm cumpremento à decisão judicial proferida 
mos auto do Processo nº OUT TPEP-IO 20d 4056100, em irâmãe parande-o Tribunal Regronal Federal 

da 3* Região, acostada aos autos do Processo Ético-Protissional nº PETO-246/07, vem SUSPENDER 
a apicação da pera de'CASSAÇÃO DO EXERCICIO PAGFISSICMAL, imposta to médico Herbert 

Gauss Júnior - CAM 34.789, pobbcade no DOU em DAT V2oA. 

São Paulo, 24 de novembro de EUR] 
Dr. Rodrigo Lanselote Alberto Dra. irens Abramovich 

Conselheiro Corregedor Présidenta do Cremesp 

Sem credibilidade 
fiscal e com inflação 
em alta, País terá de 
conviver com juros 
reais bem mais altos 

VRE DI SA 
CMPUME nº 17201 60000-053 -NIRÊ 35.500,451,864 

dia da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em ViiitiZodi 

Lixa, Hora e Enc DE as dora. na sede ca Da Convocação e Presonça: Disponsada.Antabniado. fdrea: Prosinante 
Tiago Bellira Motia Legrnd, Sar retario Marcelo Resende Rapha Tesesra. idem do Dia a Dsliberações por Lnenidsirade 1, os 

lames cn artigo td da Lai ESOADE aprovar a mdução do copralsocai da Gia, por (usá-lo cerissres à consiaação destas 
ejeivos socias, dis asia R$ 18.231 000,00 para R$ 15:20 1000 00 megane 6 cancelamento de 3 ONO DOU ações ceoinárias 
todas aomenaleas senior nomes, de lihiaradade dom scioresdos sespeitári à poopónção ce ações nidinárias teletes por 

cade acionista cama consequente resstuição do valor de AS 3:00) OEA OO ne ponporção das ações cednánas detidas por cada 
tri o Capes soci tistal a aa A eficiência da padação de cabia dra gprquada está coin nda ao dicorsa da prado Legal de 

5 dias conéado da publicação da presenta ala, sem que ncorta a opraição de credores, qi, cao haja Oposição, so pagamento 
no depisio jueioiar cães quantias neclamades pum oppainres mos teresga do Aiigo t74, 52º; da Laidas SoM de mado que 

canttal social dá Cla, passaria ser de R$ TS ASODA DO disicidos em 15354000 açdes orcinanas nominalivas e sem vob! 
demite, Diarias do acena disposto é relação decanipo 5º do Estalotá Social dá Cha passarão ser segunda “Artigo 5. - O eapiai 
ençilia ce AS TA LO retidos em 15, SE AM ações ordirgirias nomicatitzs, secrealos moménad, áptalmente subecuior 
inlegrizado, em medo comete nactonal" 3. Por lim 08 abonistas resolveram aútorizar 08 Diretines da Siza praficarem todos 
mal cosplementano à cetivação Gas deiherações acima jomadas, Erurcraananto: Pata Moi lida. aoovada é assinando pets 
pessentes SF MPE Thiago deliei Motta Local: - Presidenta, Rarcalo Rezende Painho Tabeara - Secretároo Actontata. MRE 
Cosegretosormenão VN Fuso de tras limento Inibikirio — FA 

Paraele, as projeções de in- 
fiação de 2023 € 2024 começa- 
ram a se distanciar das suas 
metas desde a tramitação no 
Congresso da PEC dos Preca- 
tórios,a qual estabelece amu- 
dança na correção do teto de 
gastos, minando de vez sua 
credibilidade. 

“Enquanto não se encon- 
trar outra âncora fiscal, as ex- 

pectativas de inflação de mé- 
ch dio e longo prazo devem se- 

dos Soro ge 2a é a Capes dir Er guir piorando”, diz Akira, Ele 

não vê a definição de um no- 
vo regime fiscal antes da elei- 
ção presidencial, 

Mas sem credibilidade fis- 
cale com expectativas de inila- 
ção se deslocando para cima 
de maneira estrutural, a eco- 
nomia brasileira precisará con- 
viver com juros reais de equili- 
brio bem mais altos. € 

PREGÃO ELETRÔNICO NACIDNAL 
NF 177121 

Ea 
MF ITAIPU 

BIMACIOMAL 

Objeto: serviços da préparo e/ou cocção, fornecimento. entrega & 
distribuição de lanches, marmitex, ceias de Natal e Aro Novo, para 05 

escritórios da ITAIPU em Foz do Iguaçu-PA, 

Condição de participação: empresa legalmente estabelecida no Brasil. 

Caderno de bases e condições: disponivel no site 
httpssicompras.itaipu.gov.Dr. 

Recebimento das propostas: até as Bh (horário de Brasilia) de 07 de 
dezembro de 2021. 

Daniele Tagal Simioni Gemagl 
Sauparinterdente de Compras 

Samuel Vallente Claverol 

Superintendonta-adjunto de Compras 
da LM STBMTI, Rat 
Eder Ha ia, tocalizado na Rua di 
tries 

AVISO DE SUSPENSÃO 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔMICO-NO, 383/2021. 

ORIGEM: INSTITUTO CMOLITIR JOSE FROTA — LF — SERVIÇO DE ALM OM AREFA HO. 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, 4 SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 

O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FLITURAS E EVENTUAIS DE LUVAS DE 
FROCEDIMENTO , DE ACORDO CON AS ESPECIFICAÇÕES E OLANTITATIVOS PREVISTOS 
MES AME | TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 17 (DOZE) MESES. 

DO TIPO: MENDR PREÇO. 
DA FORMA DE FORMECIMENTO: PARCELADO. 

EMA) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados que, por razões de 
ordem administrativa, processo em epigrafe for SUSPENSO. Maiores informações através 

a boa pi - i 
ra concorranio sus Consaihos Hs Aedmhisiração 5 Conealha Fte ave setas o Esleriato 

Soa do CETRÊ. em esponidí ro que conçame às normas estibnlenidas no EA Rag = “DOR CESSO ELI ELEITORAL 
3º - De gtordo com Gsm 5 do Estava Social cam ca gigrados Os cegumiea ads pata compor a Curméeso Eleflocel: 
: iria gi de Camargo — 13888 Marcos Joga Floriano — MT Alami 'candenei Monieno — GO74 8º - An chapas 
COTEINTE exda inscrever-se na sede da CETRE alé às 17 horas do dia dd di pareiro de 202? 5º O tontebo de 

aiii, pa pg Eberações, com nlulto da semuadr sa 
no enfrentamento da Pandemia do Load-t8 q também segura dodas as brien 

ER ano nem dei Nela Aniônio Late Presidame da CETRIL. Ea 

ele email fertacaoel or fortaleza ce gov. 

Fortalera = CE 23 de núvembro die 2021 

Hamer Soares Rios 

PREGDEIRO(A) DA CLFOR 

ESTADÃO COLUMISTA DO BROADCAST 

SEG, Lulz Carlos Tratnico Cappl quinzenalmente! m 
TER. fina Carta Abriu, Pedro Fernando Herye Demi 

Getschho [guingenalimentep as QUA, Fánio Alves 

Qui. Adriana Fernandes SEX. Elena Landai e Laura 
Harpusãa [Feveram quinzenalmente) Pedro Docia 
“SAB, Adriana Fernandes e DOM, José fropesto 
Mendonça de Barros iquinzenalmento, o Afonso 
Celio Pastore (quinzenalmente), Pauli Leme (ro 
domingo do mês) Foberto Bodriques (2º domingo 
do mês) Albert Fisbinw (3º domingo do mês! e 
Gustavo Franco júltimo domingo da mês 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇÕE HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 406/2027 - CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177095/2021 — EMBERH 

DBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUSDOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA CURA E NOTURNA | 
PARA ATENDER AS MECEESIDADES DA POLICLÍNICA DE BARRA DO CORDA = MA DE ACORDO 

COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES COMETANTES MESTE DOCUMENTO. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA Dá SESSÃO: 201 2021, as 9h, horric de Brasiia. 
Local de Realização: Sistema Lictaçõesea ju litacoes-e com.br 
Edfial e damais informações estão deporóves am vn emgerhuma gowbr o vavadiciacoss-socom br. 

Informações adicionais, senão prestados na COLEMBERH localizada na dv Borborema, Qui-t nº 25 | 
Buimo do Calhão, São Luisa, no horário de ah às 12h, e das 14h às 18h, de segura à sesha, pelos | 

e-mgita calgpamesrh ma gor esc vinhoiua Beltacao emserhaBgmad.com, ou polo febefono (DA) 

agan-faãa. ESTADÃO nf 
São Luis qião, TE de mivembro da 2021 

vinbelus Bougres Diogo Fontes 

dgento de Listação da CSLEMSERH 



O ESTADO DE 5. PAULO quanta-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 7021 

e investidor 

EM DÚVIDA 
SOBRE 

COMO CUIDAR 
DA SUA VIDA 
FINANCEIRA? 

Cadastre-se 

tenha acesso 

a e-books, 

Infográficos, 
manuais, lives, 

websérie e 

muitos outros 

conteúdos. 

ECONOMIA Bo 

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. 
CNPUME nº QT TE. 147007180 - NIRÉ 35.300 470.282 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021 
4. DATA, HORA E LOCAL Resizada sos 18 (dezodoj dias do mês de novembro do ano de 2021 

às 100 horas, na sede da Movida Locação de Veiculos 5.4, CCompantea"), locaézada na Cidade 
de São Paula, Estado de São Paulo, ni Rua Dr, Renato Paes de Barros, nº 7017, Con 42, Ram 

Bibi, CEF 04530-001. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a-corvocação. lendo em am 
wista a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho da Admanisiração da Companiha 
que participaram por ielesinterência. 4. MESA: Presidenta: Frrnando Antonio Gumbes é Secretária: 

biartá Lúcia de Araújo d. ORDEM DO Dão Examinar, dicubr e deliberar sobre as seguintes 
majéras: (1) a realização, pela Companhia, da 7º (sélima) emissão de cdabâniures simplas, não 
Conversiveis em ações da espécie qurogralária, com garardia adieinal lidejussória, em séria 
única, no valor de AZ4ob, 000 000,00 iquatrocentos milhões de reais), na Data da Ermeasão 
iponforrmo dedindo abaixo CDesâmiures” e “Emissão” respectivamente), para céstribiição pública 
com estorçõs resiritos-de distribuição, nos termos da Inssrugção da Comissão de Valores Mobiliãrica 
CNI né 476. de 16 da janeiro da 2008, coniorme alterada (Oferta Assirita e Insirução CVM 
S7Bº, mspodivamentel e dás demais disposções legáis 6 reguiarmentares aplicávóis e nos-hirmos 

do “Instrumento Paricidar de Escrlura da 7 (Setvna) Emissão de Debéniures Simples Não 
Converaivois em Ações, da Espécie Quirografáns. com Garantia Adicional Prdsjusaória, em Fone 
Unica, para Distribuição Pubiica com Esterçõe Hesintos de Disinbução da Merida Locação de 

veiculos 2Aºa ser celebrado entre a Companhia, a Pentágono SA. Dieiribuidora de Titulos E 
valores Mobiliários CAgenta Fidugiáriop e a Moda Participações 5.8 PFiadorma”, e 'Escriura de 
Emissão”, respecivamenta (ja aubiiização e deegação de podores A diretoria da Companhia 
para, direta cu indiretamente por meto da procuradores. tomar todas as prosdências & praticar 
todos 05 los nacessários aicu corveniantes à realização da Emessão eo da Cdaria Restrita 
incluindo, mas não se limitado, & (aj coriratação de meliluições inbegrames do sistema de 
distribuição de valores mobdiários para itermediação da Olerta Restrita (Goordenadores”,, sendo 
uma delas à enstibuição intermedia lider Qoordenador Lidpr, podándo para támbo, negociar e 

fixar O prego e às condições para a epoca prestação do serviço, bem como celebrar o cordrao 
da disiribuição das Dabêniuras |'Cordraio de Destrbioção”!. (bj contratação dos prestadores de 
semviçõeda Emissão. imelumdo, mas não se firmando, o banco ou done iquidanse, O escriurador 

a Ba SA — Brasd, Bolsa e Balcão — Balção 83 [83') o Agente Fiduciáro & olz) assessor(es) 
lagalies) (am conjunto, “Prasiadoras de Serviços”, podendo, para janto, negociar a fixar o preço a 
as Condições pará a respectiva prestação do serviço bém como assinar às respeólivos insbrurmstri bas: 

de contratação e eveniuals adiamentos, e (E) discussão, negociação. definição dos termos E 
condições da Ermessão, das Debêntures, da Herta Restrita, bem como a calabração da Escritura 
de Emissão, do Contrabo de Distribuição & seus respacivos evenluais adiamentos. ou ame dos 

demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão eiou da Cera Restrita: & 
WU a ratéicação de todos É quarsquer atos já praticados pala diretoria da Companhia, direta ou 
indiretamente por meio de procuradores, para realização da Erissão eiou da (Hera Mestrita. 6. 
DELIBERAÇÕES: Após exame e cescussão das matérias congtantes da ordem do da, ca 
constheiros presentes delberaram, por unanimidade, sem quaisquer regsabeas mou restrições, O 

quanto segue: (1) nos termos do arlgo 59, 5%, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1078 
conforme aferada (Lei das Sociadades por Ações", aprovar a realização da Emissão e da Ofaria 
Puesirita, que lerdo as seguimos caradierisacas à condições prncigrais: (à) Numero da Emissão: & 

Emizsão representa a 7º (estima) amizsão de debêniurss da Companhia; (bj Número de Séries: 
a Emissão sera realizada em séria única; (2) Valor Total da Emissão: o valor iotal da Emissão é 
de BS Soo 00.000,00 (qualrgenos mahões de reais), nã Data de Emissão (Cyalor Tolal da 

Emissão”). (dj Data de Emlesão: para todos 08 fins e eleitos legais, a data da emissão das 
Debêniures senão dia 30 de novembro de 2021 Data do Emissão"; (e) Data de Início da 
Fantabilidade: para lodos ds lins e eledos legais, a data de início da rentabibdade será a primeira 
Cala de Intagraiização [conforme definido abaixo; (Data de info da Mantabiliade”): 
(ty Quantidade de Debêniures: serão emitidas 400 008 (quatrioeitas milk Chebêniures; [9h Valor 
Mominal Unitário: 0 vas nominal unitário das Debêmures, na Data de Emissão, sesá de 
Rico do (mil reais) (Calor Mosminal tnitário's (hj Prazo e Data de Vencimento das 
Debêntures: ressalvadas as hipHieses de cmesquo adecipado das Dabênmures pia vinegimeno 

antacpado das obrigações decormentes das Decéntures, nos termos a serem previsios na Escritura 
da Emessão, as Debêntures tarão prazo de vencimento de 5 deinco) aros contado da Data de 
Emissão vencênda-se, poriamo, moda 90 de novembro de 2026 CDala de Vencenento”) 
tlh Destinação dos Recursos: os recursos oblidos pela Companhia em decorrência da 
intagraização das Cebántures Gerão destinados para reforço de liquidez, alongamento no pertilde 
divida da Companhia [inclusive por meio de quitações de dividas) é gestão do caixa para financiar 
a renovação e expansão da frota dos velculos da Companhia e(Du das suas controladas, na gestão 
ordinária des sets negócios: (jl Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrênica: 
as Debéniuras serão depositadas para: (1) deiribuição no mercado prmésio, por meio do MDA — 
Módulo de Distribuição de Ativos (Dá, administrado e opesacionalizado pela B3, sendo E 
disribuição quidada finanrceirarmento airavés da BI e (ip negociação no mérçado gacundário, 

observado o disposto na Escritura de Emissão, por meisdo CETIPEZA — Titulos a Valóres Mobiliários 
CQETIPE!, eiminksirado e operacionalzado pela B3, cando as negociações liquidadas 
financeiramente e as Debêniures custodisdas elólrónicamente mão Bã; jk) Cobbtação É 

Procedimento de Distribuição: as Debêniures serão objeto de distribuição pública com esíoeços 
rasírios da cestrbuição. sob ragime de garandia firme de colocação para o Valor Total da Emissão. 
nos berros da Instrução CUM dr e demais disposições regulamentares aplicáveis, com a 

intarmediação do Coordenador Lider. de acordo com os termõôs e condições do Contreio de 
Cestrbução. tendo como público alvo Investidores Profissionais, conorme definido no artigo Ti da 
Resolução CVM nº 20, de 17 de maio de 2021, conforme allerada (investidores Prolissionais” & 

“Resciução CVM 30", respectivamente). Não será admekia a distribuição parcial das Dabêminres 
no ámbio da Cera Restriá, O plano de distnbuição pública das Cebôniures seguirá o 
procedimento deserdo da Insirução Cuba 476 a mo Contrato de Distribuição (Piano de Disaribuição”). 

Para tanta, o Coordenador Lider poderá acessar no maxemo 75 (setenta e cinco) Investidores 
Protissitnais. sendo possivel a subscrição du aquisição das Cebéniures por, no masimo, SO 

tenquenta) Investidores Profiassonala, nos termos da Resolução CVM 30, [1 Preço de Subscrição 
a Forma de Integralização: as Cobâniures serão subseritas e intagraízadas à wsla, em moeda 
Comendo nacional, ma promeira Data de Integralicação (oonforme definido abaio. piso seu Valhr 

Meoemanal Unitário, de acordo com as normas de ligudação apõcáveis & 83. Caso qualquer 
Debêntures venha a ser intagralizada am data diversa e posterior à primeira Dada de Intagralização 
a intagralização deverá considerar a Valor Monmal Unitário cu à saldo do dador Mominal Unitário 
acrescido da Remuneração (conforma definsdo abalo), calculada pro rata temporia desde a Daia 
de Inígio da Rentabilidade até a eletiva Data de Intagraização Preço de Intogralzaçõo”, Para fms 
da Emiasão “Dala de infegralização agnilica a dala em que ocomer a eleina subsenção E. 

intagralização das Debêntures. Sobre o Preço de Integralização poderá incicir ágio ou deságio, & 
ser deliniio no ato de subserção dás Debôniures, sendo ceso que, caso aphçâvel, & ágio ou 
deságio será à mesmo para iodas as Debênures, Em relação às ntegralizações realizadas pm 
Daias de integralização diferentes, eventual ágio ou daságio poderá ser aplicado ds forma diferente 
aim ada Chata de Integratização: (m) Forma, Tipo é Comprovação de Titularidade: às Debi 

serão emitidas sob a lorma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certilicados, e. 
para todos 05 fins da direão. a titularidade delas será comprovada pedo extrato de conta de depósio 
amitido pelo eseriburador e, adigionalmente, com relação às Debêniunes que estiverem custudiadas 
eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome do Debenturiata. 
que servirá como comprovande de tiulanidade das Debênturas: (n) Conversibilidado: as 
Depéniures serão simples ou Siga, não conversiváis em ações de emissão da Companhia, 
lol Espécie: as Debêntures serão da espécies quirografária, com garantia adicional fidejussória 
representada pela Fiança. nos termos do artigo 58 da Les cas Sochetades por áções: (pl Local de 
Pagamento: os pagamentos a que lizerem jus as Debéniures sesão efetuados pela Companhia na 
respectiva data do pagamento, utilizando-se, conforme 0 caso (lj 05 procedimentos adotados pela 
Ba pára às Cugêniuros cusiodiadas eletrorscamente na EX ou (1) má hipóteso de as Debêntures 

não estarem cuatodiadas eletronicamente na Ba. os procedimentos adotados pelo eseriturador ou 
com relação aos pagamentos qua não possam ser realizados por meio do escriturador, na sade da 
Companhia, conforme a caso Farão jus do ccosbimento de quatgusr valor devido ais Dhebenduristas 

nos termos da Escritura de Emissão aqueles que sejam Debenturistas ao final do da il 
imediatamente anterior à respectiva data do pagamento, (9) Atualização Monetária das 
Debêntures: O Var Mormmal Unitário vu o saldo do Valor Nominal Unilário não será alvalizado 

monatariamente, (r] Remuneração des Debéntures: sore 0 Valor Nominal Uniário ou saido do 
valor Mominal Linitáro, confórme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a TOO 
jcem por cento) da variação acumulada das laxas médias diárias dos Depósilos Interlinaneeiros - 
Dil, over sxtra-grupo, calculadas e divulgadas dianamente pela B3 5.4, — Brasi: Bolsa, Balcão, no 
informativo diimo desponívs em sua página de irem (uia com.br, expressa dá forma 

percentual ao anô, base 252 [duzentos e cinquenta e dices) Dias Uteis (“Taxa Di], acrescido de Lima 
spbrataxa (spreaoy equivalanda a 2,605 (dois inteiros a sessenta centésimos por cenfoj ao ano 
bass 252 [duzentos 1 cinquenta é dois] Das Úteis FRemunçração caleulados de forma 
exponencial e curmulaliva utilizando-se o critério pro raia lemporis, desde a Data de Ino da 
Rentabilidade cu da ultima Data da Pagamento da Asmuneração até a data do seu efeiivo 
pagamento à Remundração será calgulida de stondo om & Tórmula & ser prevista na Escritura do 
Emissão; (5) Pagamento da Remuneração das Debêntures: ressalvades es hipóieses de 
resgate antecipado das Debêniures ou vencimento antecipado das cirigações decorrentes das 
Cebérniures, nãos termos previstos na Escritura de Emigaão, & Remuneração será paga am parcelas 
semestrais consecutivas. devidas todo cha 30 ftrinta) dos meses de maio e novembro de cada ano, 
sendo primeiro pagamento devido em Soda meio de S022 e o último na Data de Vencimento 
jeada uma, uma “Dala de Pagamento da Remuneração, (lh Amortização do saldo do Valor 
Mominal Unitário: o saldo do valor Nominal Unitário das Debêntures sera ameostizado em parcelas 
ariuões consecutivas devidas a parir do 3º (tero) ano, inchsive, contado da Da de Emessão 

sempre no dia 50 (Ilrintaj de cada ms de novembro, sendo o peirmelro pagamento devido em J0 de 
novembro de 2024 20 último na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Amortização” 
Exonera & tábeta eai 

réBia “Data de Amortização do saldo Percentual do saldo do Valor 
do Valor Nominal Unitário Nominal Unitário a ser amortizado 

tn 30 da novembro de 2024 B3,3253%, 

FE ade nevambro de 2025 “EO DDNDEs 1] 

mm — DatadeVensimento TOLLODDOSs 

juj Encargos Moralórios: sem prejulzo da Remuneração, ocorrendo Imponiuaadade no 
pagamento de qualquer quantia devida aos Dabenduristas, 05 dábios em atraso vencidos e não 
pagos pela Companhia licarão sujedos à [indeperdentermente de aviso, nolibeação ou inberpelação 
judicial cu etrapudicialr (1) multa convencional, imadutivel e de natureza não compensatória, de 2% 
idois por cento; e (Hi) juros moratórios à razão de 1% Jum por cento) do mês, desde a data da 
inadimplênca até a data do eletro pagamento ambos esleulados sobre o montante devido e não 

pago [Encargos Moralórics"t [v) Repactuação Programada: não haverá repaciuação 
programada das Debêniures; (qu) Resgate Antocipado Facultativo Total: a Companhia podera, 
a ge Exclusivo Critério, a qualquer memento, à parir da Daia de Emissão, realizar à resgale 

tecipado facultativo da totalidade das Debêniures [MR cpado Faculadivo Toda”). Por 
ocasiho do Resgals Aniecipado Facultativo Tátal, valor devido pela Emisgora gema egurralento 
dijo Veãor Nominal Ungário cu o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 8 Barem 
resgatadas. conforme o caso dereseido (ij da Remimeração É desmas encargos desados é não 
pagos até a data do efeilvo Resgate Antecipado Facultativo Total, calculada pro rata temporis) 
desde a Data de Ínicio da Rentabilidade ou à Data de Pagamento da Remuneração imediatamento 
anterior, coniceme o caso até a data do efetvo Hesgale Antecigado Faculiatvo Total, incidente 
sobra o Valor Nominal Unitins ou saldo do Valor Nomenal Unitário, coniorme o caso e-(lij de um 
prêmio incidente sobra vs montantes indicados nas alíneas Juh é (li acima, conlorme tármuta a mar 
prevista na Escritura de Emissão: (x) Amoriização Extraordinária Facultativa: a Companhia 
podera, à seu exclusões crtério, à qualquer memeto à partir da Da de Emissão, resiza à 

amprilização extraordinária facultativa das Debêntures ["Amorização Extraordinária Fecultatisa”) 
Por ocasião da Amortização Extraordinária Facultatiea, o valor devido pela Companhia será 
equivalente à (1) parseda do valor Nominal Unitário das Debériures ou do saldo do Valor Mamenal 
Urrtário cas Dobêriuras, Conforme o caso, a seram amentizadas, acrescido (jijda Remuneração | 
demais encargos devidos & não pagos alé a dala da Amortização Exirsordinária Facultativa , 
calculada pro raia tempos desde a Data da Início da Rentabilidade ou à Data-da Pagamento da 
Resmunaração imedistamento amarmos, contem o caso alê à das da eletiva Amoriização 
Extraordinária facultativa, incidente sobra o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Momanal 
Umiário e quip de um prémio meidenhe sobre 04 montanhas indigados ras alingas (ij E (Hj acena, 

contorme tabela a ser prevista nã Escribura de Emissão (Valor da Amortização Extraordinária 
Facuaira") O valor da Amortização Extraordinária Facultabva será calculado cordosme fórmaila a 
ser prevista na Escritura de Emissão; (pj Olerta de Resgate Antecipado: a Companha poderá, a 
sau exclusivo critário, a qualquer momento a partir da Data de Emessão, realizar ofarta de resgata 
antecipado da polahdade das Decêniures. endereçada a jodos ds Debenturslas, sendo assegurado 
a todos 05 Dabenturstas igualdade de condições para aceitar o resgate das DesSânturas por eles 
detidas COlerda de Besgue Anbecgado”, O valor a ser pago aos Debeniuristas será eguivalania 
ao valor Nominal Unitário ou saldo do Vetor Nominal! Unitário das Debêntures a serem resgatadas, 
acrescido (1) da Remuneração, calculada pro nata temporis desde a Dada de Inicis da Agntabilidado 

cu a Dea de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme à caso, até a data do 
nigávo resgate das Debênturas objeto da Cera de Resgate Antecipado & demais encargos 
devidos e não pagos até a data da à Olerta de Hesgate Antecipado e (li) se lor o caso, do prémio 
va resgata indicado na Comunicação de Oferta de Resguie Antacpado feonioeme definido na 
Escritura de Emasão), que não poderá ser negalivo, (2) Aquisição Facultaliva: à Companhia 
poderá, a seu exclusivo crdário. adquirir Desânturas, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 
ds da Lei das Socigdades por Ações, no artigo 15 da Instrução CY A PE, bem como às lermos é 

condições da Insirução CVM nº 620, da 17 da manço de 2020, conforma alterada (Instrução CV'f 
Go)" demais negras expédidas pela CY dinero tal Fato, se assim exigido polks disposições 

egals e regulamentares aplicáveis. constar do relatório da ademinsiração a das demensirações 
tinançeras da Companíia; (na) Garantia Fidejussória: em garanta do fiel, integral e pontual 
pagamento é cumprimento das obrigações pecuntárias. principais e acessórias, presentes E 
tuturas, decorrentes das Debêntures e da Escritura da Emissão, inciuindo o Valor Garantido 
jsonterme detinsdo abaixo; à Fradora. de lorma irevogével & imetratável, presta hança em favor 
dos Debenturstas. reprscentados palo ágente Fiduciário, cbrigando-se como fadora e prncpal 
pagadora, em caráler solidário com a Comp, | pelo pagamieno de uarzsquer valores devidos 
nos tarmos da Eserdura de Emissão pElançe". O valor da Flança é limitado ao valor total das 
cbrigações increnhes à Emissão. o qual incha (ih e saldo do Valor Mominiá Untário, acressgido da 

Remuneração e dos Encargos Moratórios, se houver, calculados nos termos da Escritura de 
Emissão; bêm como (hi) tados 05 acessórios ao principal, inchesive as despesas e custas jutéciars, 
estrapudiciala. honorários e despesas com assessor legal. honorários & despesas cóm Agente 
Fidusiário, Banco Liquidante, Escriturados, 83 e corbas indenizatórias, quando houver & desde que 
compradas. nos termos do artigo Bez da Lei nº 10.406, de dO de janeiro de 2002. conforme 
alerada (Codigo Cjul' = “valor Garantido”, respecivamentes, (bb) Classificação de Risco: não 
será coniritada agência do classilicação de rnsco âmbio da Qlerla para atribuir salmo ds 

Deténturas: (20) Vencimento Antecipado: observados 04 termos da Escritura de Emiesão, as 
Debênturas é lodas as obrigações constantes na Escritura de Emissão serão consideradas 
antecipadamente vencidas, na ceormência de qualquer dos seguintes eventos, sendo cerlo que a 
qualificação iautomáltico ou não automático), prazos de curas. imitas eiou valores minimos 
[hresholds), especifeações, ressalvas e/ou exceções em relação à tals eventos serão negociados 
e definidos na Escritura de Emissão. prevalecendo, em qualquer caso, 05 tarmos previstos na 
Escritura de Emissão (ip desciamprimento, pela Companhia emu pesa Fradora, de qualquer 
obrigação pecuniária relacionada & Emissão: (MJ caso ocorma (aja dissolução, a hquidação ou à 
evinção da Companhia eicu da Faadora, exceio se em decorrência de uma Reorganização 

Socetária Autorizada (conforme deiinido na Escritura de Emissão) (bh a decretação de ialância da 
Companhia e'ou Fiadora; (E) o pedido de aviolnánca, por parte da Companhia etcu da Fiadora; 
[dj o pesodo de falência formulado por terceiros em face da Companha e/ou da Faadora: (el a 
apresentação de pedido eiou de plano de recuperação exirajudical a sous credores 
Independentemente de bar sido requenda homologação judicial do referido piano), por parte da 
Companhia eou da Fradora: (jo ingresso pela Companhia e/ou pela Fiadora em juízo com 
requerimento de reguparação judicial, indeperdentermente da seu deterimento pelo juiz competente, 
Du (q) qualquer evento análogo que caraciariza estado de insolvância da Companhia e/ou da 
Fiadora, incluindo acordo de credores. nos lormos da legesleção aplicâvel; [Hil) transigamação do 

tipo societário da Companhea, nos termos dos artigos 220 a 222 de Lei das Socmdades por Ações; 
[iv) a incorporação Jnckindo à incorporaçõe do ações, a lusão ou a são da Companhia au da 
Findora; (u) ccormência de qualquer aferação do controla acionário da Companhia ebu da Fiadora, 
cordorme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociadades por Áções: 
(ui) deliberação tomada em assembleia pelos acionistas da Companhia eou da Fadora, pará 
radução do capital socal da Companhia a/cu da Fiadora; (vil) se 05 Debeniuristas daijxaram de 
concormer, Pó minimo em condições pari passu com 05 demais credores das dermais dividas 

quirografárias da Companhia: (wlllj declaração, por decisão judicial, de inveliiade, nulidade, 
na fcis mio ingoequibâdade da Escritura de Emissão; [x] provaron-se lasas cu reilarem-se 

incorretas, incomplstas ou engarosas. quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela 
Companhia mou pela Fidora na Escritura da Emissão. ou gm qualquer qutro documento da Certa 

Restrita: (x) se O objeto social deposto no estatuto social da Companhia eiou da Fiadora for 
aBerado de modo a excluir cu substancialmente reduzir a principal alividade atualmente praticada 
E Os tamos de negocos alualmente explorados pela Companhia, pela Fiadora eigu suas 
controladas. conforme o caso: [uijcaso ocorra (aj a dissolução, liquidação ou axtinção da qualguar 
sociedade controlada da Companhia gos da Fiadora (excato a Companhia) [5] à decrmação de 

ttância de qualguer des Socsedades, (2) 0 peodo de autofalência, por parte de qualquer das 
Socedades; (di o pedido da falência formulado por tersgiros em face de qualquer das Socuidadis; 

jej o ingresso por qualquer das Socedades em julzo com requerimento de recuperação judicial, 
ndependentamente de sou doderimento pelo juiz competente; ou [lh qualquer eeento andizgo quo 
caracteriza estado de insolvência de qualquer das Sociedades, neluindo acordo de sredores, nos 
termos da legislação apicavei, (lil descumprimento, pela Companhia eiou pela Fradora, da 
qualquer obrigação não pecursária estabelecida na Escriura de Emissão: (xi) não sentvação não 
obtenção, cancelamento. revogação. extinção ou suspensão de demais autorizações, alvarãs, 
congtssões subvenções, úu licenças inólusivo às ambientais, da Companhia e'ou da Fiadora; 

[uiv) declaração de vencimento antecipado de quaisquer obrigações financeiras de Companhia e/ 
cu da Fiadora decorrente de quaisquer nppraçõers de caplação dy recursos realizada no mercado 

linanceso cu de capitas, no mercado local cu inlermacional, (uv) protestos legitmos de titulos 
sonira a Companhia etsu a Fradora: povi) medida de autoridade quuermamenta! com o objetivo-da 
sequestrar, exproprar, nacionalizas, desapropriar ou de qualquer medo adquirir, compulsoriamente, 
a tojaldade ou parta substancial dos ativos da Companhia eicu da Fiadora; (evil) distribuição da 
diedendos acima do minimo civegalório, conforme pressao no artigo 202 da Lei das Sociedades 
por Ações, sempre qua à Companhia aicu a Fladora, astves em descumprimento com qualquer 
obrigação pestinidaa prevista ma Estritura de Enmessão; (evil) inadimplemento, pala Cormprarnhia 
cu pela Fiadora , de qualquer obragação pecuniária, não sanado demiro do respectivo prazo de 
cura decorrente de quaisquer operações de captação de recursos rearada. no mercado tinancairo 

cu de capitais local cu internacional, (xixj descumprimento pela Companhea ejou pela Fladora da 
qualquer decisão judicial transitada em julgado cu decisão adminestrativa defmibva ou sentença 
arbitral definiliva: [xxp constituição pela Companhia elpu pela Fiadora, de qualsquer deus ou 
gavames sobre ato imobilizado digudo e bans disponibilizados para venda; (xxi so a Escritura 
de Emissão eou à Fiança lorem objeio de questionamento Su procedimento de ordem liligioaa, 

pudicial, arbéira! ou administrativa instaurados pela Companhia evou pela Fiadora: (xeilj cessão, 
promessa de cessão du qualquer forma dee iransferência ou promessa do translrêndia à laréuirás 

pala Companíia evou pela Fladora, dos seus respectivos direitos e das suas respectivas obrigações 
assumidas na Escrdura de Emissão; e Quality não manvienção pola Fiadora, de qualquer dos 
indices fmanceiros relacionados nã Escritura de Emissão [Indies Financeiros": e (dd) Demals 
Condições: idas as demais condições e regras especíicas relacionadas à Emissão e/ou às 
Debénbures serão tratadas na Escrura de Emissão (1) aprovar a autorização e delegação de 
poderes à Diretoria da Companhia para, dista ou indirsiamente por meio de procuradores, tomar 
lodas às providências é praliçar todos às alos necessários efou corvensertes à róalzação da 
Emissão evou da Oferta. Restrita. incluindo, mas não se limitado, a (a) contratação dos 
Cocrdenadonts para a miermedação da Oferta Pastrita, podido, para tanbo, megoueiar é linár à 

preço e as condições para à respecliva prestação do semsço. bem como celebrar o Contrato de 
Distribuição; [b) contratação Prestadores do Serviços, podendo. para tanto, nogosiar e fixkr é preço 

e as cornições para a respectiva prestação do serviço, bem como assinar 08 respeciivos 
mstrumentos de coniratação e eventuais aditamentos, e (6) discussão. negociação, definição dos 
termos & condições da Emissão, das Debéniures evou da Oleria Restrita [especialmente os Indices 

Financeiros. os prémeos de resgate eiou a qualificação. prazos de curas, Ímées ou valores minimos 
[iirastholis), especlicações, messahas Du exceções referentes aos eventos de vencimento 

antecipado das Debênturas|. bem como a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de 
Distribuição & seus respocivos cueniuais aditárrmentos, ou ainda dos domáis documentos o 

exventuals aditamentos no âmbito da Emissão etou da Clerta Resirita; e (IH) eprovar a raiificação da 
lonos e quaisquer atos ja praticados pola dinsioria da Companhia, direta ou indiretamente por meio 
de procuradores. para realização da Emissão «ou da Oferta Restrita, nos termos das dedberações 
aqui previstas. 5. ENCERRAMENTO For ofsrecida a palavra a quem dela quisesse fazar USO, O 
como ninguém o lex, forarm encerrados ds irabalhos & suspensa a reunião pelo tempo necessário 
à lavratura dasia ala em livro próprio. Reaberia a sessão. fo a ata lida, aprovada e assinada por 
todos às presentes Assinaturas: Mesa: Formando António Simões — Presidente; e Iara Lúcia cho 
Araújo — Secretária. Consalheros Presentes: Srs. Fermendo Antonio Simões, Derys Marc Ferrez a 
antonio da Silva Barmto Junior São Paúlo, 18 do novembro de 2001, CONFERE COM ORIGINAL 
LAVAADO EM LIVRO PRÓPRIO. Mara Lúcia de Araújo - Secretária, 
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Persio Arida 

“Sem o teto de gastos, 
O governo vai gastar 
muito mais, e pior' 

Para o economista, o País “não vai quebrar”, 

mas “gestão pública é essencial, e governo que não 
monta um bom time não vai a lugar nenhum” 

CENÁRIOS 

Um dos pais do Plano 
Real, Arida passou por 
USP, MIT e Princeton, 
Jundou o BTG com 
André Esteves e integra 
o conselho do Livres 

SÚNIA RACY 

papel fundamental 
do bom gestor “é pla- 
nejar, antever. E for- 

mar um boa equipe, pois, sem 
ela, você não vai a lugar ne- 
nhum. Gente competente atrai 
gente competente”, Partindo 
desses pilares, o economista 
Persio Arida olhaa cena econó 
mica e política do Brasil e con- 
clui: apesar de tantos erros e 
abusos do atual governo, “o Bra- 
sil não vai quebrar. Se formos 
capazes de eleger um bom presi- 
dente (em 2022), 0 Pais vai en- 
contrar o seu caminho”. 

Nesta conversa com a série 
Cenários, Arida analisa a bata- 

lha em torno do teto de gastos 
c adverte: “Sem ele, O governo 
vai gastar muito mais e pior”, 
Em sua avaliação, “o governo 
atual cavou seu próprio bura- 
co. Contratou um panorama re- 

cessivo para o ano que vem e 
vai colher o que plantou”. A se- 
guir, trechos da entrevista. 

Como imagina que será o 
mundo pós-pandemia? 
Coisa dificil de ser respondi- 
da. Quanto à pandemia, o que 
vimos é a surpreendente vol- 
ta de casos em paises euro- 
peuseno Leste asiático. À Ho- 
landa acaba de anunciar um 
lockdown, a Austria impondo 
olockdown aos que não se va- 
cinaram, parte disso devido 
ao movimento dos “antivax”, 
Felizmente, o Brasilultrapas- 
sou esse momento, O segun- 
do aspecto, especialmente la 
fora, é o desabastecimento, 
com rupturas na cadeta produ- 
tiva. À gente vê isso no petroó- 
leo, com preços muito altos, 

em chips, os carros no Brasil, 
como se fosse um choque de 
oferta negativo, 

Sim, atingiu a economia no 
mundo todo, 
Economias muito aquecidas. 
O que ocorre nos EUA é revela- 
dor, lá já tem pressão por ajus- 
te de salários. Nas eleições 
americanas, há pouco, vimos a 
perda de apoio dos democra- 
tas por causa da inflação. À 
combinação de choque negati- 
vo de oferta e choque positivo 
de demanda provoca essas 
pressões inflacionárias. 

Acha que foi um erro o go- 
verno americano ter derra- 
mado tanto dinheiro para 
aquecer a economia? 
A avaliação de erros tem de ser 
sempre um ex-ante e um ex 
post. O ex-post, olhando para 
trás, você diria que sim, exage- 
raramna dose. Mas isso se cor- 
rige, ano que vem vai ter retra- 
ção, o estimulo será menor. O 
Federal Reserve já começou a 
reduzir o ritmo de compra de 
títulos públicos do setor priva- 
do. Alguns economistas já aler- 
tavam, lã atrás, que a expansão 
válida para 2020 estaria Exces- 
siva para 2021. 

No Brasil, houve esse exage- 
ro também? 
Aqui a história é um pouco dife- 
rente. Você tem uma história 
das políticas fiscais e outra da 
política monetária. Na fiscal, 
depois da grande expansão do 
déficit em 2020, passamos a 
uma expansão menor. O BO 
adotou postura agressiva, re- 
duzindo os juros para perto de 
2%. Mas, levando em conta as 
incertezas que havia quanto à 
pandemia e a velocidade da re- 
cuperação, para mim, está lon- 
ge de ter sido errada a ex-ante, 

entende? Então, não acho que 
o BC tenha errado quando co- 
locou a taxa de juros em 2%. 

E como você vê o atual de- 
bate sobre a questão do te- 
to de gastos? 
Vamos falar primeiro do Auxi 
lo Emergencial e depois dos 

precatórios. Quando o teto de 
gastos foi criado, todo mundo 
sabia que, mais cedo ou mais 
tarde, haveria uma forte pres- 
são para rompé-lo. À menos 
que se tomassem medidas para 
reduzir o volume de gastos 
obrigatórios da União, À União 

não fez nada, exceto congelar 
os salários dos funcionários pu- 
blicos, nenhuma medida para 

criar espaços no teto de gastos, 
E aí aconteceu o óbvio, che- 

gou-se a um limite desse teto. 

E quanto aos precatórios? 
A questão dos precatórios é de 
gerenciamento de riscos. Qual- 
quer empresa, quando publica 
um balanço, é obrigada a lan 
car uma provisão para as ações 
que venha a enfrentar e perder 
na Justiça. O Ministério da Fa- 
zenda tem à Procuradoria, 
tem advogados que o defen- 
dem,tem a obrigação de anteci- 
par essa provisão. Na última 
hora, é claro, você tem de pa- 
gar os precatórios, tem de dar 
auxílio aos mais pobres, Mas a 
obrigação do bom gestor é jus- 
tamente planejar, antever. E 

tudo isso poderia ter sido fei- 
to. Ai vai ter gente achando 
quea culpaé do teto, Na verda- 
de, é culpa da incúria dos admi- 
nistradores, 

“A gestão pública é, 
antes de mais nada, 
gestão de pessoas. 
Se elegermos um 
bom presidente, o 
País encontrará 
o seu caminho.” 

Diria que a pandemia afe- 
tou a capacidade de gestão 
do governo? 
O que vejo é que as empresas 
do Brasil continuaram todas 
sendo geridas, assim como 0s 
governos estaduais e federal. 
Não vejo como a pandemia 08 
tenha afetado. O tato é que 
contrair um volume de despe- 
sas obrigatórias para criar es- 
sa margem de gasto discricio- 
nário é algo que deveria ser 
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preocupação de um govemo 
desde o primeiro dia. Não se 
pode ficar de braços cruzados 
até o problema tomar a magni- 
tude que tomou. 

Estrago feito, o que fazer? 
Aprimeira coisa é prestar aten 
cão ao problema ser contido. 
Uma coisa é pagar os precató- 
rios, O minimo aser pago, dar 
o Auxílio Brasil, Mas você não 
pode aprovar emendas que 
ampliam oteto deixando ogas- 
to para ser decidido depois. 

Você esteve no governo, foi 
um dos autores do Plano 
Real, estevc em contato 

com a máquina pública 
bem de perto. Na gestão pú- 
blica, é difícil agir e conse- 
guir reação do tamanho 
que se deseja? 
A gestão pública é antes de 
mais nada gestão de pessoas. 
Como em qualquer empresa, 

se você não tem um bom time 
não vai a lugar nenhum, Capi- 
tal humano é crítico. Então, a 

primeira coisa é se cercar de 
bons funcionários. À segunda 

é flexibilizar a gestão, um tra- 
balho muito mais delicado. A 
gestão pública tem frequente- 
mente a responsabilidade de 
quem toma uma decisão. E ge- 
rauma situação em que as pes- 
soas não querem assinar. Têm 
medo, entende? Então, é ób- 

vio que precisa criar uma re- 
ara em que o gestor público 
que tome uma decisão vista, 
depois, como errada -umerro 
não intencional - não possa 
ser penalizado. Tem muita coi- 
sa que pode ser feita para tor- 
nar a gestão pública mais efi- 
ciente, 

Me lembro que, já na sua 
época estavam tentando 
corrigir isso, E eu imagino 
que, na hora em que você 
saiu, tiveram muitos pro- 
cessos pelas costas... 
Sim. Tive uns 20 e tantos pro- 

cessos, vários deles completa- 
mente absurdos. Cria-se uma 
situação em que você desincen- 
tiva as pessoas a trabalhar no 
setor público, Isso tem de me- 
lhorar. Precisamos criar condi- 
ções para um gestor tomar de- 
cisões com segurança, e não 
criar uma cultura na base do 

medo, da punição ex-post. Es- 
ta, na verdade, penaliza o em- 

preendedorismo dentro do se- 
tor público. 

E quanto à questão da PEC 
dos precatórios? Alguns 
anos atrás o Estado de São 
Paulo tentou fazer algo 
nesse sentido. Mandou 
uma lei ao Congresso pro- 
pondo mudanças, uma divi- 
são, era algo como “as 
ações alimentícias devem 
ser pagas primeiro”. A pro- 
posta não passou, É uma 
coisa razoável? 
Não. Tem de pagar os precató- 

rios. Esse pagamento é moro- 
so, porque temos um sistema 

Judiciário muito lento. Então, 

Oque temosa fazer é vero pro 
blema na raiz. 

O ESTADO DE 5. PAULO 

Ai tem outra coisa, o STF 

está abarrotado de ações 
inúteis. Tempos atrás, a mi- 
nistra Cármen Lúcia nos 
disse que tinha chegado 
até ela uma ação sobre par- 
tilha do cachorro de um ca- 
sal. É bem questionável 
que tal ação tenha ido pa- 
rar no Supremo... 
Hávários aspectos nessa ques- 
tão da agenda do STF. Para co- 
meçar, a sobreposição de uma 
agenda criminal, por conta do 
foro privilegiado. A excrescên- 
cia, aqui, é o foro privilegiado 
para todo mundo, que abarro- 
ta o Supremo de ações crimi- 
nais. Tem gente demais com 
foro privilegiado. 

Corrigido isso, já haveria 
um afunilamento... 
E segundo, há uma quantidade 
grande demais de agentes habi- 
litados a propor ações perante 
o Supremo. Associações de 
classe, todos os partidos políti- 
cos... E terceiro, o Supremo é à 

autoridade para assuntos cons- 
titucionais. Se a Constituição 
só tivesse princípios básicos, o 
volume de questões seria bem 
menor. Mas como ela é deta- 
lhista, inúmeras questões en- 
contram abrigo, um gancho, 
na Constituição e acabam sen- 
do levadas ao Supremo. 

Desde que comecei na pro- 
fissão vejo o Pais conviven- 
do com problemas na in- > 
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(3) fraestrutura, na educa- 
ção, na saúde... Por que o 
Brasil encalha sempre nos 
mesmos desafios? 
É uma questão dificil de res- 
ponder, profunda e ao mesmo 
tempo complexa... 

É um problema cultural, 
psicológico, falta de vonta- 
de? E agora está voltando a 
inflação. Isso te preocupa? 
Sim, preocupa, mas, muito 

mais do que a inflação, me 
preocupam as eleições. Primei- 
ro o Brasil precisa, para acertar 
o rumo, ter um presidente que 

saiba como acertar o rumo, en- 

tende? Que tenha a clareza dos 
problemas. Gente competen- 
te atrai gente competente, Se 
tiver um bom presidente, você 
monta uma ótima equipe. 

O ruim não contrata o 
bom. 
Sim, tem de começar com um 

bom presidente, um bom Con- 
gresso - e é dificil imaginar um 
bom Congresso com as distor- 
ções que a gente tem. A eleição 

presidencial, sim, faz uma 
enorme diferença. O começo 
da solução é você ter lideran- 

TARA MORSELLI 

Arida: 'E difícil 
imaginar um 

Congresso bom 

diante de tantas 

distorções 

ça. É fácil imaginar que no ano 
que vem o Brasil vai ter cresci- 
mento perto de zero. Que a in- 
flação vai estar um pouco mais 
baixa e a taxa de juros mais al- 
ta. Mas o Pais com uma expec- 

tativa de um ótimo presidente 
a ser eleito em outubro é dife- 
rente da perspectiva de um 
péssimo presidente. Nesse as- 
pecto, estamos a pé, não é a 
modelagem econômica... 

Vamos falar um pouco do 
Plano Real. Era uma ótima 

equipe, e vocês criaram lá 
um mecanismo, a URV, que 

ninguém acreditou que da- 
ria certo e deu. Hoje, acha 

que existiria um “Plano 
Real do Crescimento”? 
A coisa do Plano Real, de derro- 

bar subitamente a inflação, é 
tão espetacular, mas não dá pa- 
ra replicar em outras áreas. À 
equipe teve meritos, mas hou- 
ve também uma espécie de 
pacto social tácito em torno 
doobjetivo. E ali havia lideran 
ça política. Eu fico muito orgu- 
lhoso do plano, a parceria com 
o André Lara Rezende, com os 

colegas de equipe, mas oessen- 
cial é a liderança política. É 
por isso que digo: 0 ponto em 
que o Pais pode pegar o cami- 
nho certo - ou não — será na 
eleição presidencial, Temo ca- 
minho errado, que é reeleger o 
Bolsonaro. O caminho certo... 
Temos de esperar um pouco 
para ver. 

Acha que é possível o Brasil 
quebrar? 
Não, as pessoas se apavoram 

com a ideia, mas o Brasil não 

vai quebrar Quando se fala em 
quebrar, estamos falando da 
divida pública, e a incapacida- 

de de pagá-la é de fato um even- 
to catastrófico. Mas o “x” do 
problema é o teto de gastos. 
Por que precisamos dele? Por- 
que, sem o teto, o governo vai 
gastar muito mais € pior, val 

gerar distorções ainda maio- 

res. Basta ver para onde vão as 
emendas de relator — que é o 
jeito que se usa quando não se 
quer ser visto pelo público. 

É o orçamento secreto... 
Sim, O orçamento secreto, Po- 

deter certeza de que a produti- 
vidade de investimento ai é ne- 
nhuma, se não for negativa. Se 
tirassem hoje o teto de gastos, 
sabe o que aconteceria” Um 
enorme reajuste do funciona 
lismo público. Claro que não 
se pode congelar salários do 
funcionalismo para sempre, 
mas essas coisas têm de estar 
no bojo de uma polírica dife- 
rente da atual, 

Oqueo governo poderia fa- 
zer contra isso nos meses 
que tem aí pela frente? 
Quanto aos meses pela frente, 
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o governo cavou seu próprio 
buraco. Uma péssima gestão 
econômica, que já contratou 
um panorama recessivo para O 
ano que vem. E não adianta re- 
solver de uma hora para outra 
mudar, estamos em novembro 
e tem eleição no ano que vem. 
O governo vai colher o que 
plantou no ano que vem. 

Que não será verde... 
Não será. Acho que a única for- 
ma de ter um 2022 melhor é 
imaginar que esse governo vai 

acabar e entrar outro melhor. 

“O começo é você ter 
um bom presidente. 
Para o Pais acertar 

o rumo, precisa 
de um presidente 
que tenha a clareza 
dos problemas.” 

Sobre economia verde, em 
Glasgow, o Pais deu sinais 
de que caiu a ficha? 
O Brasil foi um vexame nessa 

matéria, virou um pária quan- 
do deveria ser modelo para as 
relações internacionais. Foi na 
contramão do mundo. 

Mas o acordo do crédito 
de carbono assinado veio 
para ficar. Amoeda vai ala- 
vancar o meio ambiente 
no Brasil? 
Sim, veio para ficar. Ter um 
mercado é sempre melhor do 
que não ter, não é&º Cria-se um 
mercado de carbono, excelen- 

te. Aivai ainda precisar de regu- 
lamentação, de trabalho... 

Ante a tudo isso, qual o seu 
olhar, hoje, sobre o futuro? 
Do futuro ninguém sabe, mas 
deuma colsatenho certeza. Se 

formos capazes de eleger um 
bom presidente, em 2023, 0 

Pais vai encontrar seu cami- 
nho. Se perdermos essa chan- 
ce de mudar, val ficar muito 
dificil. é 

HA WEB | 
No Faceboçã é mo Tuniter do Estadão, 

no Linkedin. no YouTube do Estadão" 
e no YouTube do Barça Salra 

meme estadac com.brieipersão 

Tavira 

Qual impacto seus 
investimentos causam 

no mundo? 
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Pagamentos Cartões em queda 

Empresas de maquininhas 
perdem R$ 160 bina Bo Sd 

Aumento da competitividade, além dos juros altos e da 
concorrência do Pix, minou a confiança nesses negócios 

ALTAMIRO SILVA JÚNIOR 
MATHEUS PIDVESANA 

Desde o começo doano, as em- 
presas brasileiras de maquini- 
nhas de cartões listadas em Bol- 
sas de Valores perderam quase 
R$160 bilhões em valor de mer- 
cado, segundo dados compila- 
dos pelo Estadão/Broadeast. O 
Pix, sistema de pagamentos ins- 
tantâneos do Banco Central, é 

apontado como um dos vilões, 
ao lado da alta dos juros e da 
competição nó setor, 

A realidade do mercado é 
bem diferente da vista no co- 
meço dos anos 2010, quando o 
mercado era dominado pela Re- 
de, do Itaú, e a Cielo. Hoje, são 
mais de 30 credenciadoras é 

PERDA DE VALOR 

Empresas do setor de pagamentos com cartões tiveram 
quedas bilionárias de valor de mercado em 2021 
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EM ZU T2'2020 EM 2311/2072) 

Stone* PagSeguro* Cielo Getnet** 

-105,122 -46,279 -5 108 0,046 

134,51] 

97153 

50,874 
720.304 

10,867 cor 5,759 490 3,355 E) - oO 20 3 
“PALORES EM REAIS CONVERTIDOS DO DOLAR tis RESPECTIVA DATAS 

RALO INICIAL DO DIA A DE DRITUERO DE 202, QUANDO À EMPRESA ESTREDA MA BOLSA, 

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

tando a preferência de lojistas 
e clientes - que, desde o ano 
passado, ganharam o Prxcomo 
opção mais barata de transfe- 
rências e pagamentos. 

Jão juro afeta esses negócios 
porque os custos de operações 
como adiantamento de recebi- 
veis, indexados ao CDI, variam 

com a taxa básica de juros, que 
subiu quase 6 pontos porcen- 
tuais desde o início do ano. “Es- 
se talvez seja o maior risco para 
as margens no curto prazo e vai 
ser maior para as empresas que 
dependem mais da receita fi- 
nanceira”, afirma Erick Rodri- 
gues, analista da agência de 
classificação de risco Moody's. 

EFEITO PIX. Analistas acredi- 
tam que, com as transforma- 
ções das formas de pagar nos 
últimos anos, as maquininhas 
perderam terreno para solu- 
ções que não dependem delas, 
Para o presidente da consulto- 
ria especializada em varejo fi- 
nanceiro Boanerges & Cia, Boa- 
nerges Ramos Freire, oferecer 
serviço de recebimento de car- 
tões deixou de ser diferencial, 

E a situação só deve se agra- 
var. À medida que mais fun- 
ções forem incorporadas à fer- 
ramenta criada pelo BC, como 
a possibilidade de fazer com- 

O ESTADO DE 5. PAULO 

baque sobre as adquirentes. 
“Estruturalmente, as creden- 
ciadoras estão em uma desci- 
da da ladeira, que estava sendo 
mais suave, mas agora deu 
uma acelerada - e o Pix é um 
dos elementos que apressam 
essa descida”, disse Freire. 
Todas as empresas do ramo 

perderam valor de mercado, 
mas O baque foi maior para a 
Stone (veja quadro). A empre- 
sa, que viu suas ações cairem 
cerca de 805, enfrenta a des- 
confiança com a retomada de 
seu negócio de crédito é com 
os desafios de integrar a Linx, 
comprada no ano passado. 

Cenário ruim 
Situação deve se agravar à 
medida que funções como o 
parcelamento de compras 
forem incorporadas ao Pix 

Procurada, a Stone manteve 

o posicionamento da época da 
divulgação do balanço. “Deve- 
mos começar (a voltar a conce- 
der empréstimos) neste trimes- 
tre”, disse o CEO da compa- 
nhia, Thiago Piau, Executivos 
da Stone afirmaram ainda que 
aLinxdeve começar aapresen- 
tar resultados positivos em 

200 subcredenciadoras dispu- 

d COLUNA SECOVI Raé 

FONTES: HI MASDADE NYSE INFOGRÁFICO. ESTADAD 

Informe Publicitário 

dd de misembro de did] 

Intermediação de imóveis pós-pandemia 
Os impactos das transformações analisados por quem antecipa tendências e prepara o 

caminho dos negócios no novo mercado 

amo será o mercado de-compra, venda e Jo- 

cação no pós-pandemia? Experts analisam a 

questão no mais especializado evento da área: 

à Rede Sur [19/12]. 

à iniciativa toca fundo em questões decisivas, 

“Desde março do ano passado, com à pandemia, 

tivemos de reinventar a forma de operar. As trans 

jormações digitais tiveram de ser imediatamente 

entendidase implantadas. Era isso ou cruzar os hra- 

ços”, afirma Claudio Hermolin, vice-presidente de 

Intermediação Imoblliária e Marketing do Secovi-SP. 

“Muitas mudanças vieram para ficar”, arreimata. 

“Como já acompanhávamos a evolução de pla- 

taformas e outtas ferramentas, a onda da digita- 

lização não nos pegou de surpresa, mas acelerou 

processos, e muito mais está para acontecer”, pon- 

dera Nelson Parisi, presidente da Rede Imobiliária 

Secovi-SP que vem intensificando parcerias com 

portais e empresas de soluções digitais em apoio a 

imobiliarias de imóveis novos ede terceiros. 

Rua Doutor Bacelar. 1043 Vila Mariana - &ão Paulo - EP 

(111 5591-1300 | qua cotovicom br 

Veje quem fada sobre o fuittiro do mercado 

ema redes op br 

Não fosse a rápida resposta das intermediadoras, 

o mercado de imúveis não teria atingido tão bons 

resultados na pandemia. “A cidade de São Paulo 

deve fechar o ano com volume de vendas entre 62 

mile 65 mil unidades residenciais novas. Todavia, 

hã sinais preocupantes. Os aumentos da Selic, da 

inflação e as eleições de 2022 contribuem para um 

ambiente de incertezas. Hora de planejar os pró 

Ximos passos e se preparar para novos desafios”, 

completa Basílio Jafet, presidente do Secovi-SP. 

8 SECOVISP 
a CARA DO MERCADO LitAriLNáRio 

pras parceladas, maior será o 

k ey 

breve. & 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRADADINÁRIA 

A sóca-administradora da sociadado ÁLVAREZ TRANS2DATES. COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTIA,, no 150 dã 
sus atrbuções lagais, convoca todos 05 socios para participaram da Assembleia Geral Exraoninánia, a ser realizada 
podia 15 de dezena de 2021, às 15h0Dam primeira chamada & ss 15h20 em segonda chamada, porsideoconterência 
Cart A080, CC) trios dg ink ipa visa. room Us | ETOBEEM TO p= UEL 2 Banha pet 
Es = senha ALVARES, com à seguinte ordem do dia: Dissolução Total da Socitdade. 

Mamporã. 22 do novembro de did! 
dutlana Pinto 

o bde-Adminsiradora 
ALTAHES TRANSPOFTES, COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - EMP Un! 07 ABAS hi 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ 
dao - ESTADO DE SAO PAULO 

E EDITAL Mº 432027 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 - PROCESSO Nº 2486/2021 

ORGÃO: Profnitora do Municipio de Poé - EDNTAL Nº 422021 - PROCESSO Nº 9 4650071 - OBJETO: Registro 
da Prácos para aquisição de malenaa de Sondas, destnadas a atender as demandas do Hosphal Iunicigal Dr. Gaado 
Cuida, Unidades de Saúde é Eguipé Mullteciplnar ce Menção Domiitar - EMAD, alravés da Secrmeiaria Municipal 
de Saúde da Preledura da Estáccia Hideomintral de Pod. polo porindo de 12 [doa maços: MODALIDADE: Progão 

Eletrânica - ENCERRAMENTO: 08 da dezembro da 2021, às 10 horas - DATA DE ABEATURA: C& da dezambro 
de 2021, és 1000 horas. & Prelata hisnteipral Cia Estância Hidromineral de Poá, FAZ SABER que se acha aberta 
nesta Protedura siada nã Megnida Brasi, nº 198 - Confio - PrsEP & PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021. Os; 

Figressados poderio retrar o Ecal e seus anexos, sam cuéto, no-síio da Prefafura Municipal de Poa = mera poa 
spogou br, ou na Cirelora do Denaramento de Lickações a Contratos no horéris compreendido ente-9 as tê a 
das (9 ds 46 horas, de segunda à sesta-leira mediante a entrega de q (un) CO — RÓM do tipa CDR-BO, vigem e 
orada, Maias inormaçãos poi intofone (lo) SHARE 

Faé. 23 da movembro de 2031 
Mércia Telueira Bin de Sousa - Protege Municipal 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 407/2021 - CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189, 763/2021 = EMBERH 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde (odontologia) para 
| atesder á demanda de Sesperná Preional da Iaranhão = Imparaie = A, adrminietrado pela EMSERH 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO, 
DATA DA ABERTURA: 1GO22027, às 1áhal, horária da Brasíia 

Local de Realização: Sstoma Liciações-a [pammardichacoss-e com.bri. 

Edital e demais informações estão deponheta em muraemeerhuma gue br e man llotacoss-e com.br, 

informações adicionais garão prestadas na CSUEMSERH, localzada na dm. Borborema, Do-16, nº 25, 

Bairo do Calhau, São Luis nó horário dé Eh às 12h, é das 14h 4s 18h, de segunda a sela, pelos 

emads calbemeserh.ma.gowbe efou igorrochacs|EbgmaiLcóm, cu peko beksfirus (DA) AZAR Taaa 

São Luis (MA tida novembro de 2021 

gar Manoel Sousa Rocha. 

Agente de Lickação da CSLEMSERH 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 

Pregão Eletrônico nº 153/2021 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO DESCARTÁVEL 
Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 
07/12/2021 às 08h30 Data é hora limite para recebimento das 
propostas até: 07/12/2021 às 09h Inicio da disputa da etapa de 
lançes: 07/12/2021 às 10h30 Obtenção do Edital: gratuito atra- 

ves do sitio www paulinia.sp.gov.br'editais ou wwwlicitacoes. 
coixa-gov.br. Paulina, 23 de novembro de 2021. 

Ednilson Cazellato 

Prefeito Municipal 

div. de Licitação-Proc. 
oi is! a : | 
da prod, e er de CC Ana dn Prep GEPI APOT ds GIO, — Anicha cia | 

já 
gp seda ques gare o, aredario teria do um CORTA prdrpi ooiachimanto de Mirella | 
cor dados de empresa. Rocde, 2 MOS. François 
CPL = SEDUJHIPE. 

Cabral da Silva. Presidente da | 



O ESTADO DE 5. PAULO quanta-FEtRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

| Ma Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários & em 
Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos do Estado de São Paulo | 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
| Mo usa de suas atribuições cs coordenadores da Secretaria Geral do SINDICATO DOS TRABALHADORES 
| EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIÁRMOS E EM EMPRESAS OPERADORAS DE VEÍCULOS | 
| LEVES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, senhores Wagrer Fajardo Pereira, Albino de Melo | 
| Prazeres Jimigos Camila Ribeiro Duarte Losinaa Doryocam todos cs meninos da cabegeaia profissional para | 
| Astembleis Geral Extraordinária nos dias 25 e 26 de novembro de H02t, que será realizada de forma | 
E eletrtnicar virtual considerando a sibuação Ce parmeemia de cosonavinus COVID- 19] e as enedicas adotadas | 
| pedos órgãos que determinam 2 bolamento social e proibe salomerações, objetreamdo-se s consulta e | 
E votação cr-line através dos metos cispordializados pela entidade sindical da amplo acess2 da categoria 
| em primeira convocação às 15h0Omin de 25 de novembro de 2021, e segunda carvacação com tados as | 
| que participarem, ou presentos virhualmenso, até 1 riDentr da 25 de novembro de 2027 à Bem ce deliberas | 
à sobre; 1) Luta em defesa da sede do Sindicato dos Metroviários; 3! Acordo Coletivo de Trabalho dos 

| funcionários da Companhia da Matropolitana; 3) Aprovação do estado de Assomblala Parmananta; | 
| 84] Quáros assuntos gerais. 

São Pando, FE de novembro de 2001 

Wagner Fajardo Pereira 
abtino do Melo Prazeres Júnior 

Camila Ribeiro Duarbe Listed 
| Cocedenadores da Secretaria Goral co Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transpárteé | | 

| Mietromiárica E] em Empresas Operadoras 1 de Veiculos Leves sobre Trilhos do Evtado de São Pasibo | 
E VS TE IS GE O STO O RO 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 4Da/2021 - CSL/EMBERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200 402/2021 - EMSERH 

DEJETO: Contratação de emprésa especializada na área de Engenharia é Mamilenção para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corativa dos sistemas o das instalações | 

prediais, com fomecmento de mão do obra, ferramentas, equpamentos, materiais do consumo E 
maternas de meposção qmediala, necessários pára à execução de serviços contriugs, eveniiaE, | 

emengencais e por demanda no Hospital da Nha em São Lula. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MMOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE, 
DATA DA ABERTURA: dis 184 12/2007, 45 Bh, horário de BrasilivDF. 

ED nº [DOROST]. 
Local de Realização: Sistema Licãações-e: ummaiciiacoRns-pocgm br. 
Edital e demais informações estão disponivas no site da EMSERHM [umammemeserh.ma.gowbr). 

Informações adiciamais sesão prestadas na CSLUEMSERA, hocakzada ma Av. Borborenta, QU-tb, nº 25 

Eairo do Calhau, São  Luisá  paloe emas  eslibemsemmagovbr amu 

amaral, netoiemseorh,magowbr, ou polo inbgfone (58) 3295-7305, 

São Lies (MS), 19 de novembro de 20z1 

Francisco ássis do mara) Noto 

dgente de Lislação dá EMSERH 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

ANTSO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 410/2021 - CSLIEMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ATTSTRIZOSA - EMSERH 

DEJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e | 

alimentação Hospitalar, visando o fomeczmento de dietas gerais o especíicas destinadas à pazentes | 

tadulics e irdarés) e acompanhamos legalmente msinuidos, alêm do refeições para funcioniros 

aubirizados, assegurando uma alimentação halancesda e em condições higiênico-sanilárias adequados. | 

angobando a aparaconaização e deservolimento de todas as abvidades de produção e disinibuição. 
para Btender as necessidades das Unidades de Saúde Hoapilal Presidenie Vargas, Hospital Vila 

Luizão, UPA Araçagy e URBA Vinhals. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 
DATA DA ARERTLRA: dia 17/12/2024, às 14h30, horório de Brasfia/DE 

ED nº [000566]. 
Local de Realizaçõe: Sistema Liciações-e. ummadicitacoss-e com br 

Edital e derme Informações estão disponiveis no site da EMSERH (ue amar. ma govbr). 

informações adicionais sendo prestados na COLEMSERH, localizada na Av Borborema, QU-16, nº 25 

Eniro da Calhau, São  LisMA,  pilos o  emais  cslibemsem.ma govbr eins 
amaral. netogiense ma.goubr. ou prelo telefone (90) 3235-7303. 

São Luta (MA), 19 de novembro de diz 

Francisco ássis do Amaral Nego 

Agente de Listação da EMBERH 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO NÚMERO 001/2021 DA COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO 
DO SINDICATO NACIONAL DOS INFLUENCIADORES E AGENTES DIGITAIS, 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INDIVIDUAL E COLETIVA, 
PRIVADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO, MIDIA SOCIAL EM REDE DO 
BRASIL-SINDINFLUENCERS/BR 

À Comissão Pro Fundação do Sindicato Mecional dos Iniluenciadores e Agentes Digitais, 
Prestadores de Serviços de Comunicação, Individual e Coletiva, Privado em Tecnologia de 
Comunicação, Midia Social em Rede do Brasil = SINDINFLUENCERS/ER. presidida pelo 
Senhor Edvaldo Dias de Andrade, brasileiro, divorciado, portador do CPF:471.893.711- 
68, RG 1156.0824 &5P DF, residente e domibhado à Setor de Mansões Amanhecer 
conjunto “A' casa numero 02 Planaltina Disinão Federal, tendo como Secretaria Geral 
o Senhora Shélida Cristigla da Silva Cardoso, brasileira, casada, portadora do CPF: 
028,768.581-77, AG: 208. 477-3 S85P-DF, residente e domiciliada à Os 14; 5b lote 21 
Riacho fundo 1-Distnto Federa! e Membro da Comissão Pró Fundação a Senhor Eudes 
de Sousa Viera Filho, brasileiro, casado, portador do CPF: 697.6B5,781-04 é do RG: 
1.,855.21255P-DF, residente.e domiciliado a S05W, 102, bloco G. apto BDG Sudceste- 
Distnto Federal, Gonvoca todos os integrantes da categoria formada pelos, inflvenciadores 
e agentes digitais, prestadores de serviços de comunicação, moividual & coletiva, privado 
em tecnologia de comunicação, mídia social em rede do Brasil é demais interessados, 
para participar da Assembléia Geral Extraordinária de FUNDAÇÃO DA ENTIDADE 
SINDICAL SINDICATO NACIONAL DOS INFLUENCIADORES E AGENTES DIGITAIS, 
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INDIVIDUAL E COLETIVA, 
PRIVADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO, MIDIA SOCIAL EM REDE DO 
BRASIL « SINDINFLUENCERS'BR entidade sindical com base tersitórial am todo 
temitório nacional. À assembléia Geral Exiraordinária de tundação da entidade, será 

realizada no dia 14 de Jamemo de 2021, tendo seu inicio marcado para às 09h00hs, no 
endereço como segue: SDS, blogo D, sala 63, 1º subsolo, Asa Sul - Distrito Federal, para 
juntos deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: |- Fundação da Entidade, II: Eleição 
& Posse da Deetoria Exocutiva e Conselho Fiscal Titulares e Suplentes; Ill: Apreciação e 

Aprovação do Estatuto da Entidade; |4- Aprovação do valor da mensalidade dos hiliados: 
W- Aprovação do endereço sede da entidade VI- Assuntos Gerais, 

Brasilia 24 de novembro de 221. 

Ecvaldo Dias de Andrade 
Presidente da Comissão Pró Fundação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 

Pregão Eletrônico nº 154/2021 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos 
Psicotrópicos Data e hora limite para credenciamento no sítio 
da Caixa até: 08/12/2021 às 08h30 Data e hora limite para rece- 
bimento das propostas até: 08/12/2021 às 09h Inicio da disputa 
da etapa de lances: 08/12/2020 às 10h30 Obtenção do Edital: 
gratuito através do sítio www paulinia.sp.gov.br'editais ou www, 
licitacoes.caixa gov.br. Paulinia, 

Ednilson Cazellato 
Prefeito Municipal 

ESTADÃO pf 

| MOVI | 
Ba LISTED Ni 

23 de novembro de 2021. 

NEGÓCIOS BI3 

MOVIDA PARTICIPAÇÕES SA 
Companhia Anerta de Capeal Autorizado 

“ENPUME nem, aa “MIRE as aura 101 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

1, DATA, HORA E LOCAL: Reslizada gos 18 [Sezoloj dias do mês de novembro do 2021, ds TE,00 horas, na sede da Movida Participações | 
| S.A. CCompanhia". localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Door Renato Pass de Barros, nº 1.017, conjunto 82, 
Ediicio Corporate Fark, hair Bibl, CEP 04520-001. 2, PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença 

| da totalidade dos membros eletivos do Conselho de Administração da Companhia, que parbeiparam por telecondlerência, 3. MESA: Presidente: 
Fernando Antonio Simões; e Secretária: Maria Lúcia de áraújo. 4, ORDEM DO DIA: Examinar, discutr e deliberar sobre as seguintes matérias: 
lj a prestação e consituição, pela Companhia, de garanta tkisussóna, na tora de trança CEiança”, em garantia do fiel, miegrae pontual | 
pagamento e cumprimento das obrigações pecuniárias, principais e acessórias. prosomies e feturas, assumidas pola Movida Locação de 

| Veículos S.A. inscrita no CNPUME sob o nº 07976 /470001-50 MEmizsora", no âmbito da 7º (sétima) emissão de debêniures simples, não 
 conversivêis em ações da Gspeécie quirogratária, com garanta adisiorel lidejussória, em série única, no valor de AGS00DD0, 000,00 

[quairocentos milhões de reais), na Data de Emssão (conforme definido abamo Emissão” e '“CDepéniures”, respeciivamento), para distribuição 
pubrca, com esforços restritos da disiribuição, & ser realizada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiltárics CVM nº dTE de 

| 16 ce janeiro de 2009, conlarme amerada COlerda Bestila” e Instrução CVM 476", respectivamente) e das demais disposições legais & 
regulamentarãs apbcáveis, nos tarmos do “insirumento Particular de Escrlura da ? [(Setima! Emissão de Debâniwes Simpias, Não 
Comersíveis em Ações da Espécie Ouirogralária, com Garanita Adiciona! Finejuesória, em Série Linica, pars Disinbuição Publea com 

| Eslorços Restos de Distribuição. da Movida Locação cu Veiculos 5.47, a ser celebrado entre à Emissora, à Pentágono 5.4, Distribuidora ce 
Titulos & valores Mobiliários Agente Paduciário"je a Companta | Escrâura de Emissão”) 1:40) a autorização & datagação de poderes à diretona 
[da Companhia para, direta ou indiretamente por Pres de procuradores, tomar todas as providências & prahçar todos os alos necessários e'cu 
| comenientes à realização da Emissão e/ou da Qerta Restrita, bem como à prestação e constituição da França, incluindo mas não se fimitancia 
a diecussão, nagociação e definição dor tarmos e condições, bam como a celebração da Escritura de Emissão e seus eventuais adiamentos, 

| do contrato de distribuição das Debêntures Contrato de Distoguição”, eiou de qualsquer cuiros instrumentos, coníratos e documentos 
| relacionados à Emissão, à Cherta Restrita eiou à Fiança e (MM) a rablicação de jodos e quaisquer sãos já praticados pela diretora da Companhia, 
| direta ou indiratamente por meio de procuradores, para à realização da Emissão aeiou da Dferie Restrita, bem como para a prestação & 
| constituição da Fiança, 5. DELIBERAÇÕES: Após exame é discussão das matérias constantes da order do dia, 05 conselheiros presentes 

deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas atu restrições, o quanto segue: [NM aprovar a prestação, pela Companhia, da Fiança, 
em garantia do fel, integral e pontual pagamento e cumprimento das cbsigações pecuniárias, poncipais e acessórias, presendes e fuíuraa, 

| assumidas pela Emissora no ambi da Emissão, a decomentes das Debêniures e da Escrilura de Emissão, instulndo 0 valo Garantido 

(conforme definido abaixo). O valor da França é limitado ao valor total das cbnigações ingrantes à Emissão, o qual inclui (ip o saldo do Valor | 
Mormeénal Unitário iconioeme definido abaixo), acrescido da Remuneração (conorme definido abaixo) e dos Encargos Moratórica (coniormea 

aelinido abaixo), se houwer, caleulados nos lesmos dá Escedura de Emissão, bem como (li todos os acessórios 20 princigal, melusias as 
desposas E custas judiciais, exirajudiciais, honorários a despesas com assessor lagal, honorários e despesas com ágente Fiduciário, banco 

| liguidame, escriturador, B3 e verbas Indenizatórias. quando houver e desde que comprovadas, nos tarmos do artigo B22 da Lei nº 10.406, de 
O de jantio de 2002. contam allesada CCódigo Givil” e Valor Garantido”, respedivarmeo). A Companhia prestará a Fiança de tora 

imevogaivel e imesratável, em favor dos titulares das Debêntures [Dabenturistas". representados pelo Agente Fiduciaro, obregando-se como 
tiadora e principal pagadora, em caráter solidário com a Emissora, com renúncia expressa aos beneficios de ordem, direitos e faculdades de 
exoneração de qualquer naluceza previstos nos artigos 232, parágrafo imico, 284, 966, 368, 21, B24, B27, B29, Ba, 634, 835, 96. Bar, BIB, 
ES a 844, conforme aplicável, do Código Civã e anigos 130.8 *B4 o parágrafos da Les nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada 

| CCódigo de Processo Cv". Em face da aprovação ora deliberada, fica consignado, para lins de clareza, que a Emissão e as Debêntures terão 

as seguintes principais caracteristicas: (a) Número da Emissão a Emissão representa a 7º (sólima) emissão de debêntures da Emissora, 
(bj Número de Séries: a Emissão será resbzada em sárie única; (2) Valor Total da Emissão: o valor tosal da Emessão & de R$ dado dpi 000 do | 
[quatrocentos milhões de reais), na Dala de Emissão (Valor Total da Emissão”; (dj Data de Emissão: para todos os lins e efeitos legals, à 

| data da emissão das Debâniures será o da 90 de môvembro de 2027 Data de Emissão” (e) Data de Início da Rentabilidade: para todos 
| os fina e afaitos lagais, a data de inicio da rentabilidade será a primeira data de integralização das Debêntures [Data da Inigo da Rantabilidade”): 
(ft) Quantidade de Debêntures: serão ermílidas 200.000 (quabrecentas mil Debériures; (9) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário 
das Debêniures, na Data de Emassão, será de R$1000,00 (mil reais) (Valor Morrenal Unitário: (hj Prazo e Data de Vencimento das 
Debêntures: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêniwrea ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêniares, nos termos a serem previstos na Escriura de Envssão, as Debêniures terão prazo de vengmento de 5 (cinco) anos contado da 

Data de Emissão, vencendo-se, portanto, no dia 30 de novembro de 2026 (Data de Vencimento"); dif Destinação dos Recursos: 05 recursos 
| obtidos pela Emissora em decorrência da Integralização das Dabêniuraa serão destinados para reforço de liquidez, alongamento no periil da 
divida da Emissora (inchsive por meio de quiações de dividas) é gestão do caixa para financiar a renovação + expansão da frota dos veiculos 

| da Emissora e/ou das suas controladas, na gestão ordinária de seus negócios; (|) Local de Pagamento: 05 pagamentos a que fizerem jus as 
| Dabántursa serão efetuados pela Emlesora ne respectra dala do pagamento, utilizando-se, coniorme à caso: (lj 05 procedimentos adotados 
| pela BA - Brasi, Bolsa é Balcão - Baltão ES VB] para as Debênkunes custocdiadas eletronicamento ma Ra ou (na hipótese do as 
| Dabânturss não estarem custodiadas elatronscamente na B3, os procedimentos adotados pelo escriturador ou, com relação aos pagamentos 
que não possam ser realizados por meso do escriuredor, na sede da Emissora, conforme o caso. Farão jus ao recebimento da qualquer vabor 
devido dos Dibienlurestas mos lermos da Estrilura de Emissão aqueles ua sem Debianharestas aro Firal dio dia util imediatamente anterior à 
respectiva data do pagamento; (kj Atualização Monetária das Debêntures: 0 Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Momenal Unitário não 

| será atualizado mongtariamente: (1) Remuneração das Debêniures: sobre o Valor Mominal Unitário ou saldo do valor Nominal Unitário, 
conforma ocaso, jnciiirão purós remuneratórios correspondentes à 100% poem por cormtopda variação acurmméada das taxas médias diárias dos 

| Depósioe Intertinanceiros - LH, over extra-grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela Bã 5.4 — Brasil, Bolza, Balção, no informativo diario 
disponivel em sua página de Intermes [nucba com.by), expressa na lorma pertentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dolsj Dias 
Lis [Taxa Dt acrescido de uma sobretaxa (sarado) equivalente a 2 60% [dois inleiros é Sessenta contésimos por cantoj do ano, baga Ee 
iduzentes e cnquenta e dols| Dias Uteis (Remuneração? calculados de forma exponencial a cumulativa villizando-se o criário pro rata 
temporis, desde a Data de Inleto da Rentabiidade ou da úllmma Data de Fagamento da Remuneração até a data do seu eletivo pagamento, 

| & Remuneração será catculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escrjura de Emissão; fm) Pagamento da Remuneração das 
Debêntures: ressalvadas as hipólases de resgate antecipado das Debêntures ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debóniures, nos termos previstos na Escritura do Emissão, a Remuneração será paga em parcelas semesirais conseculivas. devidas lodo dia 
SU dirinta) dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 30 de maio de 2022 + 0 úllimo na Data de 
Vencimento (cada uma, uma “Data de Fagamenãdo da Hemunsração' (n) Amortização do saldo do Valor Mombnal Unitário: o saido do 
Valor Nominal Unitário cias Debóriurs Será ammórlizado em parcelas amuars consecutivas, devidas a partirodo 3º (bercairop ano, inclusiva, 

contado da Caia de Emissão, sempre no dia 39 [Irmta) de cada mês de novembro, sendo o primeiro pagamento devido em 20 de novembro de 
| Sea so tiltimo na Data da Vencimento (cada uma, uma “Daja de Amonização” à conforme tabela abalo: 

[onta de Amortização do sal da saido do Valor Mominal Unitário Percentual do saído do do Valor Nominal Unitário a ser amortizado 

2 de novembro do HiBa 
dO de novembro de d02s 

Lara de ercámento 

0) Encargos Moratórios: sem prejuízo da Remuneração. ocorrendo y- Impontualidade no RE de qualquer quantia devida aos 
Debertulstas, 04 dios em alraso vencidos e não pagos pela Emissora llcarão sujeitas a (independenenmene de aviso, molificação 

ou infórpalação judbeial ou extrapucdêeials: (1) multa comegncional, imedutivel o cer nadureza não compersatória, de 2% (dois por contop é 
(li juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento: ambos calculados 
sobre o montante devido a não pago Encargos higsatórios”, (pj Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das 
Debêniures, (9) Resgate Antecipado Facultativo Tolal: a Emissora poderá, a seu exelusmo critério, a qualguer momento, a parir da Data 
de Emissão, realizar o resgata antecipado tacultalivo da totalidade das Debôrivres PRosqaio Antecipado Facultativo Tola. Por rasião do 
| Resgalo Antecipado Facultativo Total, valor davido pela Emissora sera equivalente fi) ao Valor Mominal Unitário cu o saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures a serem resgatadas, conforma o caso, acrescido (ij da Remuneração e demais encarpos devidos e não pagos até 
a data do efetno Resgate Antecipado Fecultativo Total, calculada pro sata tamporiz desde a Data de Inicio da Hentabibdade ou a Data de 

| Pagamento da Remuneração imediatamente anterior contorme o caso, alé a gaia do eteilvo Hesgate Anteclpado Facultaivo Total, incidente 
Sobre o Valor Meminal Unitário cu saldo do Valor Morminal Unitirio contem o caso e (iii) de um prémio incidente sobre 05 montánios mdicados 

| nas alineas (1) e (ij acima, conforme tórmuta a ses prevista na Escritura de Emissão: (r) Amortização Extraordinária Facultativa: à Emissora 
podera, a seu exclusivo crigrio, a qualquer momento, a partir da Data de Emissão, realizar a amortização extraordinária facultativa das! 
| Debêntures CAmonização Extraordinária Facultetiva"). Por ocasião da Amorização Exirgordinária Facultailva, o valor devido pela Emissora 
| Será equivalente 4 (i parcela cho Vader Nominal Undtário das Debéniures cu do saldo do Valor Mecminal Unitário das Debéntures, contarme & 

caso a serem amortizadas, acrescido (H) da Remundração q domais encargos devidos e não pagos abé a data da Armorização Extracrindira 
Facultativa , calculada pro rata fampovis desde a Data de Inicio da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 

| amtaror, conforme o caso até a daia da eletva Amortização Extraordinária Fecultativa, incidente aobre o Valor Nominal Unitário ou saldo 
veda Valor Mominal Unitário e (Hj de um prémio incidente sobra 08 montantes Indicados nas alíneas pipe (4) acima, confosme tabela a ser 
prevista na Escritura da Ermigsão (Nalor ão Extraordinária Facultativa”). O valor da Armertização Extraordinária Facultativa sará 
taltidado coniorme fórmula a sor prevesta na Escrilura de Emissão, (5) Oferta de Resgate Antecipado: a Emissora poderd. a seu Guelusivo 
cnéério, a qualquer momento a parir da Data de Emissão, realizar oferta da resgata antecipado da totalidade das Debênturas, endereçada 

| a todos 08 Debenturistas, sendo assegurado a jodos 03 Debenturistas igualdade de condições para eceltar o resgate das Debêntures por 
| eles delidas CCherta de Hesgale Antecipado"p. O valor a ser pago aos Debenturstas será equivalente ao valor Nominal Unitário ou saldo do 
valor Mormimal Unitário das Cetsimiures a serem resgatadas, acrescido [ij da Rermusiração. calculada pro rála lomporis desdo à Dala de 

| Início da Rentabiidade ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso até a data do efetivo resgate das 
Dabânturss cbeto da Oferta de Resgate Aniecipado a demais encargos devidos e não pagos até a data da à CHerta de Resgate ÁAniecizado 
e Hj se for o caso, do prêmio de resgate indicado ne Comunicação de Certa de Resgate Antecipedo (coniorme detinido na Escritura de 
Emissão), que não poderá ser negativo: (1) Vencimento Antecipado: observados os termos da Escritura de Emissão, as Debéêniuras e todas 

45 obrigações constantes na Escribera de Emissão serão consideradas anbecipadamente vonckias, na ceomóncia de qualquer dos epdos 
| de vencimanto antecipado pravestos na Escritura de Emissão: e (ju) Damais Condições: todas 5 demais condições e regras especificas 
relacionadas à Emissão eiou às Debêniures serão tratadas na Escritura de Emissão. (lj aprovar a autorização e delegação de poderes 
à Diretoria da Companhia para, direta cu indiretamente por melo de procuradores, tomar todas as providências e prabear todos os atos 
rece á rios et Cormvenniantes & realização da Emessão esou da Oderta Restrita, bem come à prestação e cornailuição da Fiança, |rucduimedo 

mas não se limitando à discussão, negociação o definição dos termos e condições, bem como à celsiração da Escritura de Emissão & seus 
| evenduais aditamentos, do Contrato de Distribuição e/ou de quaisquer quíros insírumentos, contratos e documentos relacionados à Emissão, 
& Carta Restnta eiou à Fiança: (Hip aprovar & ratidicação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou 
indiretamente por melo de procuradores, para à realização da Emissão ejou da Oferta Restrita, bem como para a prestação e constituição da 
Fiança, 6. ENCERRAMENTO: Pol cterecida a palavra a quem dela quisesse lazer uso, à como ningum ater, foram ererrrados os lrabalhos | 

| e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ala em lyro próprio. Asaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada é assmada 
| por todos os presentes, Assinaturas: Sega: Fernando ámionio Simões — Presidente, e Maria Lúcia de Araújo — Secretária. Conselheiros 
Presentes: Fernando Antonio Slmões, Adalberio Calil, Alcardo Florence dos Santos, De Marc Ferraz e Marceto José Ferreira e Silva. São 
Paulo, 18 de novembro de 2021. CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. Maria Lúcia de Puraijo Secretária. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 

Pregão Eletrônico nº 155/2021 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇ ÃO 
DE SERVIÇOS DESTINADOS À INTELIGÊNCIA ADMINIS- 

TRATIVA Data e hora limite para credenciamento no sitio da 

Caixa até: 08/12/2021 às 08h30 Data e hora limite para rece- 
bimento das propostas até; 08/12/2021 às 09h Início da disputa 
da etapa de lances: 08/12/2021 às 10h30 Obtenção do Edital: 
gratuto através do sitio www. pautima.sp.gov.br'editais ou www, 
licitacoes.caixa gov.br. Paulinia, 23 de novembro de 2021, 

Ednilson Cazellato 
Prefeito Municipal 
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Empreendedorismo Bancos comunitários 

oedas sociais dão impulso a 
P E | * | 

negócios em bairros populares 
Circulação de cédulas em comunidades periféricas reduz vulnerabilidade social 

e econômica; de acordo com pesquisa, Brasil tem ao menos 150 bancos comunitários 

GIORDANNA NEVES 

SHAGALY FERREIRA 
ESPECIAIS PARA O ESTADÃO 

Primeira moeda social a circu- 
larno Brasil, a Palma foi criada 

em 1998, em Fortaleza, e duas 

décadas depois começou a fa- 
zer parte da história de Márcia 
Rodrigues, de soanos, morado- 
ra do Conjunto Palmeiras, re- 
gião periférica da capital cea- 
rense. Com dificuldade de ob- 
ter financiamento em bancos 
para abrir sua loja de salgados, 
ela foi em busca de uma das 
linhas de crédito do Banco Pal- 
mas, que opera a moeda social 
e cedeu um empréstimo egui- 
valente a R$ 5 mil. 

Desde então, o estabeleci- 
mento passou a aceitar a Pal- 
macomo forma de pagamento 
caintegrara rede de economia 
local. “Eles apostaram em 
mim, e eu cresci. Em 2020, eu 

consegui abrir outra loja. Eles 
têm essa preocupação de que 
as pessoas invistam no bairro e 

que o dinheiro circule aqui,” 
Até colecionar histórias co- 

mo a de Márcia, a comunidade 

de Palmeiras vivia um panora- 
ma econômico desolador. Joa- 

quim de Melo Neto, diretor do 
Banco Palmas e coordenador 

da Rede Brasileira de Bancos 
Comunitários, explica que a 
motivação surgiu frente a um 

cenário de baixo desenvolvi- 
mento da região, fundada por 
pescadores em 1973. “Tudo de 
que a gente precisava tinha 
que ser comprado fora: sapato, 
roupa, material de limpeza... 
Tivemos a ideia de criar o ban- 
co que pudesse emprestar di- 
nheiro para pequenas empre- 
sas produzirem localmente.” 

SUPORTE. Além do suporte fi- 
nanceiro,o banco passou a ofe- 
recer à população amoeda Fal- 
mae o cartão de crédito Palma 
Card, que circulam apenas na 
comunidade. A carteira de 
crédito ganhou volume por 
meio de doações de voluntá- 
rios, de pequenos empresários 
e até de organizações filan- 
trópicas internacionais. Atual- 
mente, 350 empreendimentos 
aceitam a moeda social e1o mil 
pessoas são clientes do banco, 
“O banco empresta para 

quem quer consumir pormeio 
da moeda social. Isso gera em- 
prego e gera renda porque au- 
menta o volume das vendas no 

RICARDO PRADO ESTADÃO 
PE TOA Te ra 

O comerciante Clívio de Aragão recebe de cliente pagamento com moeda social Umoja, em bairro periférico de Salvador 

comercio local”, comenta Me- 

lo Neto. Ao longo de 20 anos, 
foram gerados no Conjunto 
Palmeiras, diz ele, mais de 4 

mil postos de trabalho formais 
e informais, foram criadas seis 

empresas comunitárias e hou- 
ve um aumento de 30% nas 
vendas do comércio. 
Alavancar projetos locais, 

impulsionar o consumo e am- 
pliar oportunidades de empre- 
go nas comunidades são o mo- 
te das moedas sociais. Com no- 
mese características próprias, 
elas surgem como solução pa- 
ra empreendedores que en- 
frentam as barreiras da vulne- 
rabilidade socioeconômica, 

CIRCULAÇÃO. Segundo dados 
da Rede Brasileira de Bancos Co- 
munitários, hoje existem 150 
bancos com moedas próprias. 
O levantamento, feito pela dou- 

toranda em Geografia Humana 
da USP Carolina Gabriel de Pau- 
la Pupo, mostra que essas moe- 
das circulam em 24 Estados. 

Outras localidades já plane- 
jamcriar seu banco próprio, co- 
mo é o caso da ONG Associa- 
ção dos Amigos (Aban) de Juiz 
de Fora (MG), que atua nos 
bairros Dom Bosco e Jardim 
Casablanca, A entidade quer 
oficializar as operações da 
moeda Digna, criada em 2007 
e que hoje movimenta mais de 
> mil unidades por mês, 

“Nós entendemos que era 

MOEDAS SOCIAIS 

Bancos comunitários por 
Estado no Brasil, em 2021 
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preciso criar um mecanismo de 
estimulo para que as mulheres 
começassema definir passos. À 
pobreza acaba se configurando 
como um foco nas questões 

imediatas. Então, como estimu- 

lar as pessoas a traçar metas de 
longo prazo? O papel da moeda 
é dar o beneficio de curto prazo 
para metas de médio « longo 
prazos” ;diz Renato Lopes, dire- 
tor da Aban. À cada uma hora 
de participação em reuniões e 
atividades semanais de capaci- 
tação, as integrantes do projeto 
recebem 19 Dignas. No fim do 
mês, o saldo é somado comon- 

tante é entregue a elas, 
Moradora do bairro, Jaqueli- 

ne Aparecida Nascimento, de 
36 anos, encontrou na produ- 
ção de sabão um meio de gera- 
ção de renda. Desempregada e 
com três filhos, ela resolveu 

abrir, em 2020, uma pequena 
empresa para monetizar o que 
era uma atividade de lazer. 

SALVADOR. Implementar uma 
moeda social exige diálogo com 
os moradores. Foi assim com a 

criação da Umoja, que circula 
em quatro localidades de Salva- 
dor, com concentração no bair- 
ro Uruguai, onde está o Banco 
Comunitário Santa Luzia. O 

agente de crédito do banco, Tia- 
go Muniz, conta que moradores 
eempreendedores estiveram en- 
volvidos nas discussões que cul- 
minaram na criação do banco 
no qual a Umoja (que significa 
“estar junto” na lingua africana 
suaíli) pudesse ser gerenciada. 
O empreendedor Clivio de 

Aragão, de 55 anos, é um dos 

que se beneficiam da Umoja, 
Com seu mercadinho desde 
2015, ele passou à receber a 
moeda em 2017, para incre- 
mentar vendas e manter o di- 

nheiro na comunidade. O re- 

sultado-foi o aumento do nuú- 
mero de clientes. “Ajudou aala- 
vancar mais meu comércio,” 

Educação financeira 
Além de praticar juro zero, 

bancos com moedas 
sociais educam moradores 

antes desbancarizados 

Tiago Muniz destaca a valori- 
zação da moeda frente ao real, 
“Se o morador pega 100 Umo- 
jas, ele vai devolver 100 Umo- 
jas, a gente não cobra juros.” 

Para Maure Pessanha, presi- 

dente do Conselho da Artemi- 
sia, que fomenta negócios de 
impacto social, essas iniciati- 
vas promovem a cidadania em- 
presarial. “A partir do momen- 
to em que essa moeda é criada 
com o objetivo de fortalecer a 
economia local e educar finan- 
ceiramente, ela pode ser vista 
como uma tecnologia social à 
ser replicada.” À especialista 
também pontua a relevância 
dos bancos na educação finan- 
ceira. “Cidadania financeira 
não é só a pessoa ter acesso a 
produtos e serviços, mas fazer 
uso deles com qualidade” e 
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Empreendedorismo Bicho de estimação 

Setor de planos 
de saúde para 
pets vive 'boom' 
Alta de adoções de 
animais se reflete no 
segmento de cuidados 
veterinários; Sebrae 

vê avanço de 36% para 
o segmento em 2021 

Uma pesquisa das empresas 
Pelove e DogHero revelou que 
54% dos entrevistados adota- 
"am um animal de estimação 
para ajudar a aplacar a solidão 
do isolamento imposto pela 
pandemia. Dentro desta esta- 
tística está Thálita Custódio, 

de 34 anos, que adotou a ca- 
chorra Duda Maria em janeir, 
Pouco tempo depois, porêm, 
Thalita descobriu que Duda 
precisaria de uma cirurgia no 
intestino. À ONG responsável 
pela adoção cobriu parte dos 

custos, mas ela teve de pagar 
cerca de R$ soo para a aneste- 
sia e medicamentos. Deu tudo 
certo, mas a preocupação fez 
com que ela começasse a pes- 
quisar planos de saúde, para 
evitar gastos inesperados. 
“sem plano fica complicado.” 
Segundo dados do Instituto 

Pet Brasil, Cn 2020, O Merca- 

do pet faturou R$ 40,1 bilhões, 
alta de 13,6% em relação a 
2019, Empresas que oferecem 
planos de saúde para cães e ga- 
tos, caso da Plamev Pet, regis- 

traram um crescimento signifi- 
cativo. Noano passado, a com- 
panhia teve faturamento de R$ 

qmilhões, 500% a mais na com- 
paração com 2019, 

A Plamev oferece planos de 
saúde de R$ 29 à R$ 404, con- 
forme a cobertura, carência e 

periodicidade, “Na pandemia, 
as pessoas começaram a perce- 
ber mais seus pets”, diz Pedro 
Svacina, presidente da Plamev 

LARIGSA MAÁRIQUES 

O CEO da Plamev Pet, Pedro Svacina: alta de 500% na pandemia 

Pet. Entre os planos, uma op- 

ção mais simples oferece assis- 
tência telefônica, 

COBERTURA. Segundo Svaci- 
na, os planos têm cobertura na- 
cional e todos os meses cerca 
de 8o novos hospitais e clíni- 
cas passam a aceitar a Plamey 
Pet. O número de clientes não 

é divulgado, mas a previsão é 
fechar 2021 com receita de R$ 
10 milhões, o dobro de 2020. 

Uma pesquisa realizada pelo 
Sebrae com base em dados da 
Receita mostra que, no primei- 
ro semestre, houve um aumen- 
to de 367% de micro e pequenas 
empresas no segmento pet. É 
o caso dos empreendedores 

Empreender no presente 
para desafiar o futuro. 
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Ana Luisa Seleme e Alexandre 

Berger, que há quatro meses 
criaram o plano digital 
Petwell. “Para fazer nosso pla- 
no, o tutor entra no site e 

preenche informações do per- 
fil do pet. Com base nisso, ele 

tem um preço personalizado”, 
diz Ana. Os preços vão de R$ 
Roe R$ 175, 

TECNOLOGIA. À Petwelinãotra- 
balha com rede credenciada; O 

tutor pode levar o animal a 
qualquer clinica. O diferencial 
é ouso da tecnologia para faci- 
litar o reembolso. “O clhente 

só precisa enviar anota fiscal e 
o relatório médico pelo aplica- 
tivo. O reembolso ocorre em 
até cinco dias úteis.” Hoje, a 
empresa tem 180 contratos e 
pretende fechar o ano com 
250. Para 2022, a meta é 3 mil. 
Outra novidade do mercado 

é o AulHappy, do Grupo First, 
criado no més passado, “Tá te- 
mos experiência na área da saú- 
de humana e percebemos a mo- 
vimentação exponencial no se- 
tor per”, diz Rodrigo Felipe, só- 

cio-diretor da marca. São três 
planos que vão de R$ so a R$ 
120€ funcionam por convênio. 
A empresa tem hoje mais de 
250 funcionários em áreas co- 
mo call center e marketing. 
“Acreditamos que até o fim de 
junho teremos um aumento 
de 150% da mão de obra.” e 
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Mercado financeiro Simbolo em baixa 

Polêmico touro 

dourado” da B3 
será removido 
Secretaria Municipal 
de Urbanismo decide 

que a estátua, além de 
não ter licença, é uma 
peça publicitária; 
Bolsa será multada 

O touro dourado precisara ser 
retirado da frente da B3, a Bol- 
sa de Valores de São Paulo, lo- 

calizada no centro da capital 
paulista, Foi o que decidiu a 
Comissão de Proteção à Paisa- 
gem Urbana (CPPU), que é o 
órgão ligado à Secretaria Muni- 
cipal de Urbanismo e Licencia- 
mento de São Paulo, 
Após uma reunião realizada 

ontem, os integrantes da co- 
missão decidiram que a peça 
não tem licença para estar lã e 
ainda tem caráter de peça pu- 
blicitária. À Bolsa ainda recebe- 
rá uma multa por ter infringi- 

TIABO QUEIROZ ESTADÃO 

os 

Estátua foi alvo de protestos e 

críticas de movimentos sociais 

do os artigos 39 e 40 da Lei Gi- 
dade Limpa, já que os respon- 
sáveis não consultaram a CP- 
PU para fazer a instalação, 
Em reunião extraordinária, 

aCPPU decidiu por 5 votos a 4, 

além de uma abstenção, enviar 
adeliberação para a Subprefei- 
tura da Sé para que a peça seja 
retirada. Procurada, a Subpre- 
feitura da Sé afirmou que ain- 
da não recebeu a notificação 
nem para a retirada nem para 
calcular o valor da multa. 

A B3e a Dmaisb, empresa res- 
ponsável pelo projeto da escul- 
tura, informaram ontem que 

removerão o touro no menor 

prazo possivel. 

CHUVA DE CRÍTICAS. O touro 

de ouro foi inaugurado no últi- 
mo dia 16 de novembro e tem 

como padrinho o empresário é 
influenciador digital Pablo Sp- 
ver, conhecido na internet co- 
mo “Vaitourinho”, que é o seu 
bordão na intemet. Spver, que 
ocupou o cargo de diretor de 
importantes corretoras no Bra- 
sil, hoje é sócio da corretora 
XP na empresa que leva o no- 
me do seu bordão. 

Um dos pontos que a CPPU 
utilizou para dizer que a peça é 
publicitária éo vinculo que Pa- 
blo tem com o “touro de ou- 
ro”. Afinal, ele apresenta um 
programa com esse nome na 
rádio ena TV Jovem Pan. Pro- 
curado, Spyer não respondeu 
às mensagens. 
A instalação do touro em 

frente à Bolsa provocou criti- 
cas de movimentos sociais, 
que consideram o momento 

econômico inapropriado, já 
que o Pais esta com a inflação e 
à desemprego em alta e é espe- 
rada uma recessão em 2022. O 

touro amanheceu diversos 
dias avariado com mensagens 
lembrando da situação econó- 
mica, como a palavra “fome”. + 
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Temporada de promoções 

A tempo da Black Friday, Nubank entra no 
comércio eletrônico com Magalu e AliÊxpress 

O Nubank decidiu entrar no segmento de compras 
online e fará parceria com grandes varejistas do Brasil. A 
novidade começará a chegar aos usuários de forma gradual 
durante esta semana, a tempo da Black Friday. Os primeiros 
parceiros do Nubank no e-commerce são a plataforma de 
calçados Dafiti, o Magazine Luiza, a chinesa AliExpress e a 
Allied, conhecida por distribuir smartphones da Samsung, 
da Motorola e da Xiaomi. Mais nomes devem ser anuncia- 
dos nas próximas semanas, disse a empresa, (& cuiLHERME GUERRA 

— TIAGO QUEIRO? ! ESTADÃO 

Nubank inclui ofertas de celulares em plataforma de vendas 

Mineração 

Vale retoma licenciamento para projeto de 
minério de ferro em MG, agora sem barragem 

A mineradora Vale reiniciou o processo de licencia- 
mento ambiental para seu antigo projeto Apolo, entre as ci- 
dades de Caeté e Santa Bárbara (MG), após uma profunda 
revisão do plano original, com redução de impactosambien- 
tais, conforme apresentação da empresa feita à Assembleia 
Legislativa mineira, Com capacidade para produzir 14 mi- 
lhões de toneladas por ano evida útil de 29 anos, ocronogra- 
maprevé início daoperação para 2028, Uma das mudanças é 
a dispensa da instalação de barragem de rejeitos. &rrurens 
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Inteligência artificial 

Reabertura parecia 
chance de setor se 
recuperar da crise, 
mas donos de negócios 

enfrentam escassez de 

trabalhadores 

THE NEW YORK TIMES 

Quando a Flórida, nos EUA, 

deu sinal verde aos restauran- 
tes para reabrirem no inicio 
deste ano, donos de estabeleci- 
mentos como Carlos Gazitua 

ficaram eufóricos. Eles espera- 
vam que isso ressuscitasse 

seus negócios apos o lock- 
down. Porém, rapidamente 

| descobriram que não seria na- 
da fácil convencer os funcioná- 

rios a retornar ao trabalho. 

“Poli uma crise”, disse Cagi- 

tua, dono da rede de restauran- 

tes Sergio's. “Não consegui- 
mos encontrar ninguém.” Ate 

LESS LESS a e RS DES CELEPAR SS 
RR RE RE HE 

Startups Aquisição 

Alice compra 
à Cuidas, de 
plano de saúde 
para empresas 

À startup paulistana Alice 
anunciou ontem a compra 

da Cuidas, que oferece con 
sultas com médicos da fami- 

lise enfermeirosa funcioná- 
ros de empresas. Com a 

aquisição, que não teve o va- 
lar revelado, a Alice, que até 
então focava na venda de pla- 
fuOE diretamente para pa- 

cientes, passa a atuar no 
mercado corporativo. 

à Alice é um dos princi- 
pais nomes Cntre as siar- 

tups brasileiras que atuam 
na saúde, as “healthrechs” - 

as empresas do segmentore- 
ceberam US$ 260,7 milhões 

em investimentos no Pais 
Neste ato, segundo id CLipTe n 

sa de inovação Distrito. 

Fundada por André Flo 
rence e Matheus Moraes, 

ambos ex-99, e por Guilher- 
me Azevedo, cofundador do 

Dr. Consulta a empresa nas- 
ceuem 2019 como uma clini- 

ca com time de saúde pró- 
prio: o plano de saúde para 
uma pessoa de 30 anos pela 
startup custa a partir de R$ 

Goo eddacessoatelemedici 
na ea hospitais e laboraró- 
rios parceiros - apenas em 
São Paulo, 6 smmvaNHa WOLF 

Sem mão de obra, 
restaurantes dos 

EUA apelam a robô 
mesmo uma grande feira de em 
pregos, atraindo dezenas de 
proprietários de restaurantes e 

hotéis oferecendo mais de 1 mil 

vagas, foi um fracasso. “Éramos 

40 empregadores e apenas qua- 

tro pessoas vieram”, disse. Essa 
fuga de funcionários seria refle- 
xo das longas horas e baixos sa- 
lários pagos nosetor = o que le- 

vou trabalhadores a repensar a 

escolha da profissão. 
Então, Gazitua recorreu a ro- 

bótica, trazendo em julho o ro- 

bo Servi paraum de seus restau- 
rates. Serv L&a câmeras É Ser- 

sores para transportar pratos 

de comida da cozinha ao salão, 

onde o garçom então transfere 

os pratos para a mesa do clien- 

te. O robô custa US$ 1 mil por 
mes, incluindo instalação e su- 

porte técnico. 
O Servi evitou que garçons e 

atendentes tivessem de correr 

até a cozinha e deu a esses sobre- 
carregados funcionarios mais 

QUINTA, 

r 

Robô Pepper, da japonesa Softbank, mostrou falhas de segurança 

tempo para conversar com os 

clientes, o que levou a gorjetas 
maiores, Gazitua é parte de um 
crescente número de proprieta- 
nos de restaurantes e hotéis 

que estão se voltando para a ro- 
bótica. De fato, muitas empre- 

sas do ramo dizem estar cheias 
de pedidos. 

A Miso recebe 150 consultas 
pur Se TTATia CMT relação da aC 

robô Flippy, disse o executivo 
Mike Bell. Flippy usa inteligên- 

cia artificial, visão computacio- 
nal e braços robóticos para fri- 

tar comidas de fast-food, como 

“Foi uma crise (achar 
funcionários após a 
reabertura). Eramos 
40 empregadores (em 
uma feira de empregos) 
e apenas quatro pessoas 
compareceram. Foi 
bizarro - pensamos que 
estávamos em alguma 
pegadinha da 
televisão.” 
Carlos Gazitua 

Dono da rede de restaurantes 
Sergio's, na Flórida (EUA) 

batatas fritas e asas de frango. 
O robô, que custa cerca de 

US$ 3 mil por mês, incluindo 
manutenção, identifica a co 

mida e acompanha seu cozi- 
mento. À rede de fast food 
Wiite Castle começou a tes- 
taro Flippyem um de seus res- 
taurantes no fim de 2020. A 
rede planeja incorporar o 
Fippy a mais dez locais. 

FALHAS. Mas os robós tam- 

bém estão sujeitos a falhas. 
Apresentado como um robô 
que pode ler as emoções, 
lembrar rostos e interagir 
com as pessoas, o Pepper, da 
japonesa SoftBank Robotics, 

já recebeu muita publicida- 
de negativa. 
Omaior problema veioato- 

na quando o relatório de uma 

universidade sueca apontou 
que o Pepper tinha falhas de 

segurança. Uma violação per- 
mitiria a um hacker espionar 

pessoas pelas câmeras = mi- 
crofones do Pepper e até assu- 

mir o controle dos braços do 
robô. O SoftBank disse que a 

falha ja foi cornigida. “A maio- 
ra dos Peppers foi dispensa- 

da”, disse Dina Marie Zemke, 

professora da Ball State Uni- 

versity. “Ou voce os amava ou 
ficava assustado com eles” 8 
TRADUÇÃO DE ANA MARIA DALLE LINCHE 
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IPO do Nubank pode ser 
afetado por estouro da 
“bolha das fintechs' 

cenário ás vésperas da abertura de capital do 
Nubank não está fácil para as fintechs. A empre- 
sa indiana de pagamentos digitais Paytm fez 
uma das maiores estreias da Bolsa da Índia, ao 

captar US$ 2,5 bilhões no último dia 18. Um dia depois, 

os papéis cairam 27%. Na segunda, perderam mais 13%, 
Jã a brasileira Stone, que caiu 80% este ano, começou a 

semana valendo menos do que no IPO após errar a 
mão na concessão de crédito. O temor do que já vem 
sendo encarado como uma “bolha das fintechs” é de 
que grandes investidores internacionais desistam do 
IPO do Nubank, avaliam gestores no Brasil e nos EUA. 

E uma das ofertas mais aguardadas do ano, que está 
em sua reta final, À previsão é que o Nubank estreie na 
Bolsa de Nova York (Nyse) e na B3 em 9 de dezembro. 

Percepção sobre fintechs piora rápido 
A reserva das ações para participar do IPO do Nu- 
bank começou dia 17 e vai até 7 de dezembro, com o 

preço na estreia sendo definido no dia seguinte. Foi 
nesse periodo que a percepção internacional sobre 
as fintechs começou a piorar rapidamente, o que 

tem gerado vendas generalizadas de papéis do setor. 

Modelo exige dinheiro barato 

O principal motivo foi a aceleração na alta de juros 
nos EUA, o que vai tirar liquidez das Bolsas. O mode- 
lo de negócio das fintechs, que em sua maioria dão 
prejuizo e precisam captar com frequência, é avesso 
anova realidade. Ou seja: não é o melhor momento 
para o IPO do Nubank, diz um gestor de Wall Street. 

e TEM MAIS. Outro gestor afir- 
ma ver contaminação não só 
em relação ao IPO do Nubank, 
mas também na migração do 
Inter para a Nasdag. Além das 
condições macro desfavorá- 
veis, hã discussões no Brasil 

que podem piorar o cenário de 
negócios para as fintechs, co- 
mo a proposta do Banco Cen- 
tral de limitar tarifas em tran- 
sações com cartões pré-pagos. 
No prospecto de sua oferta de 
ações, o Nubank estimou que 
essa mudança poderia reduzir 
sua receita em R$ 120 milhões, 
CIN'2020. 

e CONHECIDOS. Boa parte dos 
compradores das ações da 
Paytm, como BlackRock, CPPI 

e fundos soberanos, como o de 
singapura, devem entrar na 
oferta do Nubank, O mesmo 
vale para os compradores da 
Stone, lista que inclui investi- 
dores em empresas de tecnolo- 
gia. Mas há o temor de redução 
no tamanho das ordens. 

e PEQUENOS. A demanda dovare- 
jo pelo Nubank está garantida, 
sobretudo por contado interes- 
se de pessoas físicas no Brasil, 

Coluna do 
Broadcast 

DUROU POUCO 
EHARIRA RULRARNTREUTERS-LH LDA 

Vijay Shekhar Sharma, fundador e CEO da Paytm, após cerimônia 

de IPO; ações da fintech caíram 27% no dia seguinte à oferta 

que podem investir à partir de 
R$ 30. Essa parcela, porém, é a 

menor parte do IPO. Nubank e 
Inter não comentaram. 

e VIRTUAL A B3 tem planos de 
lançar negociações futuras de 
criptomoedas. A possibilidade 
estã sendo estudada é depen- 
de de respostas do próprio 
mercado para que a Bolsa en- 
tenda qual é o melhor modelo 
de cripto futuro a ser adotado. 
Se vingar, pode ser uma opção 
asnegociações avista das plata- 
formas de criptomoedas. Isso 
já ocorre com as operações de 
câmbio do real contra o dólar, 
que, na B3, estão concentradas 

no mercado futuro, 

e CRESCENTE, O interesse dos in- 
vestidores em criptomoedas é 
grande. Embora tenham chega- 
do há sete meses, já respon- 
dem por 6% do total de R$ 60 
bilhões de custódia em ETEs 
diversos que a B3 oferece, Esse 
porcentual está próximo à par- 
ticipação de ETFs de inflação 
(7%). 0 ETF do Ibovespa caiu 
de 67% de participação em 
2019 para 45% agora. 

e GOVERNANÇA. À Heineken não 

alinha o comportamento com 
distribuidoras a seu posiciona- 

mento público ligado às ques- 
tões ESG (ambiental, social e 

de governança), diz parecer da 
professora do Insper e especia- 
lista no tema, Priscila Borin. O 
documento foi anexado a uma 

ação movida pela distribuido- 
ra Avante, que questionaa deci- 
são da cervejaria de não reno- 
var contrato, como vinha sen- 
do feito há 24 anos, 

9 INTERESSADOS. No parecer, Bo- 
rin diz que “do mesmo jeito 
que a empresa estimula a ges- 
ção social e ambiental de seus 
fornecedores, estes também 

esperam que a Heineken tenha 
práticas reais que sejam benéfi- 
cas não só ao meio ambiente, 
mas também aos próprios 
stakeholders, como os distri- 
buidores”. Uma das alegações 
da Avante para a renovação do 
contrato é que foram feitos in- 
vestimentos para atender o pa- 
drão da Heineken. Também fo- 
ram conquistados clientes e 
atingidas metas. 

» PALAVRA. A Heincken nega a 
acusação e afirma atuar com 
transparência em suas rela- 
ções, inclusive comerciais, co- 

mono caso da Avante. O grupo 
diz ainda que a decisão pela 
não renovação do contrato é 
um direito de ambas partes. 

SOBE 

Bancos têm alta com 
otimismo sobre precatórios 

HILTON FUKUDA  ESTADÃO-ILG/2008 
E Ehals q - Ea ss? 

s* Bradesco 

op 4 us | 

es) ae. 

“  Osetor financeiro, 
fiiit que tem sofrido com 

SE: os ruídos em relação 
ao cenário fiscal, ganhou 
fólego e subiu ontem. O mo- 
vimento acompanhou o 
maior otimismo sobre a 

PEC dos Precatórios, cujo 

' relatório estava em vias de 

ser fechado. Os papéis do 
Santander tiveram ganho 
de 1,12%, Itaú Unibanco PN 
subiu 1,68%, e Banco do Bra- 

sil, 3,96%. Já Bradesco ON 
ganhou 2,48% e PN, 1,93%. 

DESCE 

Mais um dia negativo 
para as varejistas 

DeTEL TELE TSE ST ADA JA rty ao 

Em outro pregão ne- 
+ gativo para o comér- 

“ cio, os papéis da 
C&A cairam 6,76% após o 
primeiro Investor Day da 
companhia. Para a XP, o cur- 
to prazo é desafiador, e as 
iniciativas da rede para ga- 
nhar rentabilidade só devem 
ter impactos mais relevan- 
tes a partir de 2023. Magazi- 
ne Luiza recuou 2,71%, Lojas 

Americanas PN, 0,36%, e So- 
ma, 2,02%, A exceção foi Via 

ON, que subiu 3,68%. 

> 
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a semana passada, fo- 
ram celebrados o Dia 
Internacional do Em- 

preendedorismo Femi- 
ninoe o Dia da Consciência Ne- 

sra. Também na semana passa- 
da a Associação Brasileira de 
Startups publicou o resultado 
do seu mapeamento anual, 
que trouxe dados sobre a situa- 
ção do ecossistema de novas 
empresas inovadoras em diver- 
sos eixos, inclusive no perfil de 
fundadores e funcionários. 
Dentre os achados, somente 

10% das pessoas que fundam 
startups são mulheres e só 
4,576 são pessoas pretas. Dos 
grupos de startups com mais 
de um fundador, apenas 1,1% 

tem maioria feminina. Em 
19,155 das startups não hã ne- 
nhuma colaboradora do sexo 
feminino. Em 31,2% das star- 
tups não há nenhuma pessoa 
preta ou parda. Em somente 
&% delas, pessoas pretas 
compõem mais da metade, sen- 
do clas maioria em apenas 
3.5% da startups. 

Um dado especial chama 
muita atenção: 96,8% dos en- 

trevistados afirmam que suas 
startups apoiam a diversidade, 
mas somente 25,2% delas têm 
alguma ação ou processo seleti- 
vo voltado para promoção da 
diversidade. Ou seja, ainda fal- 

tam ações concretas para levar 
o discurso à prática. O mesmo 

Felipe Matos felipemirokdigital 

“M) Diversidade segue longe das startups 

pode ser falado sobre políticas 
públicas voltadas à inclusão 
no setor. Um mapeamento fei- 
to pelo Dinamo, do qual fui um 
dos coautores, levantou as 

É importante que 
empresas e governo 
se mexam; faltam 
ações para levar o 
discurso à prática 

principais ações governamen- 
tais no Brasil e no mundo volta- 
das à promoção da diversidade 
no setor de empreendedoris- 
mo é inovação. Dentre as con- 
clusões, poucas iniciativas bra- 

sileiras estão voltadas à área 

de inovação, As ações são pon- 
tuais, recentes e quase não 

dispõem de dados sobre sua 
aplicação e efetividade. O estu- 
do também mostrou que no 
Pais praticamente não há 
ações na área em nível nacio- 
nal, com a maioria delas sendo 

municipais ou estaduais. 

E importante que empresas 
e governo se mexam. Isso pas- 
sa por processos de seleção 
mais inclusivos, não só para 
cargos de nivel hierárquico in- 
ferior, mas também em posi- 
ções de liderança. Treinar as 
equipes para lidar com a diver- 
sidade, evitar vieses incons- 

cientes, estabelecer uma co- 

municação não agressiva € 
construir um ambiente seguro 
são passos fundamentais. Do 
lado governamental, é possi- 
vel inserir incentivos especifi- 
cos para determinados grupos 
dentro das políticas públicas 
existentes, como estabelecen- 
do condições especiais adicio- 
nais para o financiamento de 
empresas fundadas por mulhe- 
res, por exemplo. Desta forma, 
poderemos avançar mais rapi- 
damente para um ecossistema 
mais rico, diverso everdadeira- 

mente inovador. € 

ESPECIALISTA EM EMPREENDEDORISMO 
E TECNOLOGIA. JÁ APOIOU MAIS 
DE 10 MIL STARTUPS HO BRASIL 
E É SÓCIO DA JOR DIGITAL 

GER. Luiz Cartas Trabuco Coppi quinzenalmente) e TER. Ano Cara flocão. Pedro Fernando Nery oe Demo Getschho (quincenalmente)-m QUA, Fino Alves e QUA. fraca Ferriemdes e SEX, Elena Larciou e Livra Rarpusta jressezám quinicenalmente) e Pedro Dona e SAB. Adriana 
Fernandes + DOM, Jocé Roberto Mendorça de Barros iquinzenaimentes e Afonso Celso Pastore iquingenalmentep Paulo Leme (E domingo da mês), Roberto Ridriques [2º domingo do mês! Albert Fisbiow (3º domingo do mês) e Gustavo Franco qúltimo domingo do nbs) 

Nova geração 
de startups vê 
próprio nicho 
como cliente 

Inspiradas pela americana Brex, 
empresas nacionais de tecnologia 
oferecem serviços para as “colegas” e 
reforçam o crescimento do setor 

GUILHERME GUERRA 

Há alguns anos, era impensá- 
vel ter startups que se lanças- 
semaomercado buscando ape- 
nas outras startups como clien- 
tes. Hoje, porém, há nomes de 
peso no segmento. Um dos 
mais conhecidos é a fintech 
americana Brex, fundada pe- 
los brasileiros Pedro Frances- 

chi e Henrique Dubugras em 
2017 — em outubro, a empresa 
levantou uma rodada de inves- 
timento de US$ 300 milhões, 

chegando à avaliação de merca- 
do de US$ 12 bilhões. 

Inspirada pelo sucesso da 
Brex, uma geração de firmas 
no modelo “de startup para 
startup” começa a despontar 
também no Brasil, À ideia é 
usar tecnologia para amenizar 
os obstáculos das operações. 
Hã companhias de categorias 
variadas: fintechs, heaithtechs 
(de saúde), HRtechs (para de- 

partamentos de recursos hu- 
manos) e Imwtechs Gurídicas), 
Fundada em janeiro de 2021, 

a Trace cuida de operações de 
câmbio entre startups nacio- 
nais e fundos de investimento 
internacionais. Com a chuva 
de aportes estrangeiros em 
nossas startups, a necessidade 
se torna fundamental para o 
fluxo de investimentos no Pais 
— em alguns casos, as startups 
que recebem osaportes são no- 
vatas é não têm experiência 
com operações do tipo, 

“Por sermos uma startup, 
sentimos na pele O que essas 
outras companhias passam”, 
explica o presidente executivo 
da Trace, Bernardo Brites. O 

executivo afirma que não quer 
atender tão cedo às empresas 
“tradicionais”, menos familia- 
rizadas com tecnologia. 
Avontade dele de permane- 

cer entre “iguais” se justifica: 
além doalto volume de oportu- 
nidades geradas pelo boom de 
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Trace, de Leone Parise (E), Bernardo Brites e Rafael Luz, ajuda startups do País a atrair investimentos 

cheques internacionais, as 
startups costumam gostar de 
testar novas plataformas e fun- 
cionalidades. 
O argentino Rodrigo Irraza- 

val, fundador da Wibson, acres- 

centa que outra vantagem é a 
força da “cultura do feedback” 
entre as startups. “É muito 
fácil aprender com esses clien- 
tes” observa, “Depois do retor- 
no rápido sobre o produto, po- 
demos crescer e buscar outros 
tipos de empresas”, Com 90% 
dos clientes entre startups, a 
Wibson ajuda empresas a ajus- 
tar produtos e serviços às nor- 
mas da Lei Geral de Proteção 
de Dados LGPD, 
A empresa customiza os 

“cookies” (os arquivos que ex- 
traem informações de usuá- 
rios de serviços digitais) des- 

sas plataformas a partir de 
uma análise automatizada do 
seu conteúdo, 

INTERNACIONAL. Felipe Ma- 
tos, presidente da Associação 
Brasileira de Startups (ABStar: 
tups) e colunista do Estadão, 
lembra que a internacionaliza- 
ção do mundo dos negócios 
também motiva o modelo, Se- 
gundo ele, esse processo per- 

mitenão só atrair capital exter- 
no, mas também buscar clien- 

tes em outros paises. “Esta 
mais fácil costurar algo com o 
mercado externo porque o 
mundo está menor”, diz. 

E ocaso da Pointer, cuja pla- 
taforma conecta desenvolve- 
dores a startups que precisam 
catapultar o time de programa- 
ção. “Os EUA ea América Lati- 
na precisam “para ontem” de 
profissionais de qualidade, 
mas não sabem como procurar 
aqui no Brasil”, explica o fun- 
dador, João Pedro Pezoa. 

“Sentimos o que essas 
companhias passam,” 
Bernardo Brites 

Fundador da Trace 

“É muito fácil aprender 
com startups.” 
Rodrigo Irrazaval 

Fundador da Wibsomn 

O plano da Pointer é entrar 
no mercado americano, cana- 

dense e chileno no próximo 
ano. “Se o nosso foco fosse so- 

mente em startups no Brasil, 

conseguiriamos crescer tran- 

quilamente. Mas vemos que os 
gringos estão desesperados pa- 
ra contratar esses profissio- 
nais”, afirma, 

NICHO. Apesar de promissor, o 
segmento ainda precisa supe- 
rar alguns obstáculos. Manoe- 
la Mitchell, fundadora da Pipo 
Saúde, afirma que uma cartei- 
ra de clientes formada apenas 
por startups pode ser mais di- 
ficil de ser preservada no lon- 
go prazo. “É um ambiente 
mais ágil, mas também mais 
caútico, porque não é tão previ- 
sivel como ocorre com empre- 
sas mais maduras”, À Pipo 
atua como corretora de planos 
de saúde para departamentos 
de recursos humanos, otimi- 

zando os processos - atual- 
mente, um terço da carteira da 
empresa é de startups. 

Bruno Rondani, CEO da pla- 
taforma de inovação 100 Open 
Startups, lembra também que 
se dedicar somente a startups 
significa apostar em um merca- 
do emergente no Brasil. “Aten- 
der somente esses clientes ain- 
dacalgo bastante nichado. Po- 
de ser uma estratégia de entra- 
da no mercado de inovação”, 
aponta. 6 
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Três vezes Pinacoteca 
Batizada de Pina Contemporânea, 3º área de exposições se 
conectará ao Parque da Luz e deve estar pronta em um ano 



Basta ler... 
A propósito ontem do questio 
namento de deputados feitos 
ao ministro Paulo Guedes, na 
Câmara, durante a manhã, so- 

bre seus investimentos em 
uma offshore, realizados antes 

dele assumir o cargo de minis- 
tro € que foram devidamente 
aprovados pela comissão de 
ética da Presidência, vale aqui 
um registro. 

Entre as múltiplas ações contra 
ex-integrantes de equipes eco- 
nômicas,o CARF pautou final- 
mente o julgamento de proces- 
so longuissimo contra um ex- 
BC, queteria supostamente dei- 
xado de recolher impostos so- 
bre aplicações no exterior no 
início do... milênio. 

Mesmo ante explicações confir- 
mando sua dupla cidadania, a 
multa estã estipulada em al- 
guns milhões de reais. 

«ld de 
Para cadvogado Sérgio Rosen- 
thal, especialista em crimes fi- 
nanceiros, “é preciso desmitifi- 
car a ideia de que todo investi- 
mentono exterior tem algo ilici- 

to, é de que toda vez que o con- 
tribuinte deixa de recolher um 
imposto ele visa a sonegação fis- 
cal”. A máquina arrecadadora 
do Leão é implacável. 

Cavaquinho 
E a plataforma +CulturakimCa- 
sa apresenta o Festival Raizes 
Black, com Rappin Hood lide- 
rando a curadoria, começando 
amanha. Lecy Brandão, Origi- 
nais do Samba, Voz Negra e 
Tony Gordon são algumas das 
atrações que vão do soul ao sam- 
ba de laje. 

Serão seis episódios transmiti- 
dos gratuitamente todas as 
quintas-feiras, às 21h30, avisa 

José Mauro Gnaspini, diretor 
da Amigos da Arte. 

CATRACA SOLTA 
O Sesc SP vai reabrir todas 
as suas unidades para o pú- 
bilico, sem necessidade de 
agendamento, a partir do 

dia 1º de dezembro, O atendi- 
mento no restaurante, que 
hoje está restrito aos asso- 

ciados, será ampliado, e tam- 

bém a venda presencial de 
ingressos volta a ocorrer. 

A comprovação de duas do- 
ses ou dose única de vaci- 
na anti-covid-ig e uso de 

máscara permanecem obri- 
gatórios. 

MERECIDO 
Para o aniversário de nasci- 
mento de 80 anos do humo- 
rista Mussum, de Os Trapa- 
lhões, o pagodeiro Mumuzi- 
nho lidera o projeto “Artis- 
tas do Cacildis” - quando 
receberá personalidades da 
cultura afro-brasileira para 

conversas. 

O cantor já gravou com San- 
dra de Sá, Roberta Rodri- 

gues, Rafael Zulu e Jorge Ara- 
gão. Onde? No YouTube e 

Insta da Cervejaria Cacildis. 

ESTADÃO rf 
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ESTADO DE 5. PAULO 

o Mp EA MARCELA PAES 
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PAULA BONE LES TADAO EM 

SOFIA PATSCH 
SOFIAPATSLHGESTADAD COM 

NA FRENTE 

ARQUIVO PESSOAL 

Ana Raia e Danielle Raio- 

la apresentam coleção wel 
ness de cerâmicas. Amanhã, 

naloja Paula Raia, na Gabriel 
Monteiro da Silva. 

Aconsultora de Feng Shui, 
Silvia Cesar lança coleção 
de joias com a Talento e seu 
segundo livro — Good Vibes 
For You Casas, Casos e Curas. 
Amanhã, na loja da joalheria, 
nos Jardins. 

O evento beneficente 
Whisky do Bem — em prol das 
crianças Com reumatismo 

atendidas pela Acredite - 
acontece dia 2, no hotel Ca- 

nopy by Hilton, nos Jardins. 

Sergio Zobaran abre seu 
escritório de arte na casa 

que foi o ateliê do artista 
plástico Augusto Rodri- 
gues, criador da Escolinha 
de Arte do Brasil, no Rio. 

POLARDID 

Maria Helena Pessõa de Queiroz tem levado o “ma- 

de in Brazil” para o mundo por meio da sua MH 

Studios. A carioca radicada em SP arma, amanhã, 

o lançamento de seus Trent Planners, na Galeria 

Carbono. A inspiração para ilustrar as agendas de 

2022 veio da Semana de Arte de 1922. 

FOTOS VERA DOMATDIESTADÃO 

Fernando Prata e Marcelo Serrado na pré-estreia do mu- 

sical “Cazas de Cazuza" - que volta aos palcos 21 anos 

depois de sua primeira estreia. *. Juliette Freire e Luci- 

nha Araujo. ?. Rodrigo Pitta. Sábado, no Vivo Rio. 
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palavra é estranha: miso- 
cinesia, À primeira parte 
indicaraiva, ódio, inimi- 
zade. As silabas finais 

envolvem a ideia de movimen- 

to, como temos na palavra cine- 
mática. Em resumo: os peque- 
nos gestos irritantes dos ou- 
tros que disparam nossos gati- 
lhos de ódio. 

santa Teresinha do Menino 

Jesus, a popular doutora da Igre- 
ja,afirmava que sofria de misoci- 
nesia. Tinha antipatia por uma 
religiosa no claustro e o simples 
fato de a confreira agitar seu ro- 
sário a irritava, À pessoa da qual 
você não gosta fica balançando 
a pera ou tamborilando os de- 
dos no tampo da mesa? Se você 

E: 

4» O diabo das pequenas coisas 

explodir com a repetição de um 
movimento, estã diagnostica 
do: seu mal é a misocinesia. 

Sabemos que o mal atinge 
matrimônios. O que antesera in- 
diferente ou até charmoso, no 
declinio do afeto ganha dimen- 
sões enormes. Nos relatos de di- 
vúrcios aparece, com maior fre- 
quência do que grandes e terri- 
veis violências, a irritação dos 

gestos e dos movimentos. 
Voltemos à cidade de Santa 

Teresinha, Lisieux. No mesmo 
texto que ela identifica o horror 
do simples manejo das contas 
do rosário, a mística católica in- 

dica a solução. Passou a comba- 
ter a antipatia. Criou reação 
oposta:todasas vezes que cruza- 

à Leandro Karnal 

vacomafreiraqueairritava, Te- 
resinha sorria e manifestava al- 
guma fala simpática e de acolhi- 
mento. À religiosa chegou a per- 
suntar a ela sobre o sorriso, des- 
confiada, Nossa ex-irritada com- 
bateu sua disposição de antipa- 
tia e a transformou em empatia 
treinada e eficaz. Uma autossu- 
gestão funcional. Experimente, 
Eu já fiz. Funciona! 

Um estudo desenvolvido por 
pesquisadores da Universidade 
da Colúmbia Britânica (UBC) 
identifica que uma em cada trés 
pessoas pode sair do sério com 
gestos repetitivos alheios, Um 
terçoemum grupo grande de 4,1 
mil seres humanos. Existe, cla- 

ro, a variante cultural para atole- 

rancia ou não. Mas reconheça- 

mos: muita gente pode estar 
com impulsohomicida por você 
tremer a perna com insistência. 

Existe uma segunda palavra 
exóticana crônica de hoje:miso 
fonia. Sons como q estalar de de- 
dos e outros podem despertar 
em algumas pessoas um ataque 
detúria. Comoóvocê-vê, toda ma- 
nia, neurose ou psicose acaba 
tendo um estudo e você deixa 
de ser apenas chato, passa a ser 
um chato com laudo. Claro, não 
éculpa das pessoas com misoci- 
nesia/misofonia reagirem desta 
forma. Useia palavra chato para 
descrever a opinião do mundo. 
Para quem sofre de algum mal, 
os chatos são os que fazem movi- 

mentos ou sons repetitivos. 
Como surge? Segundo o es- 

tudo da UBC, é que nossos neu- 
rônios-espelhos seriam ativa- 
dos com arepetição. São os que 
impulsionam a seguir o que es- 
tamos presenciando. Sumeet 
M. Jaswal e Todd Handy, pes- 
quisadores do tema, reconhe- 
cem que não sabemos exata- 
mente por que a irritação cres- 
ce tanto em algumas pessoas. 
Consolo final para os pesquisa- 
dores citados: ao menos, você 
deve saber que não está sozi- 
nho. É uma esperança. 6 

LEANDRO RARMAL É HISTORIADOR, 
ESCRITOR, MEMBRO DA ACADEMIA 
PAULISTA DE LETRAS, AUTOR DE 

“A CORAGEM DA ESPERANÇA, ENTRE DUTROS 

GER. Pedra Venceslau, Simido Castro e Gilberto Amendoiu a TER. Potrisa Ferra e QUA. Leandro Kamal, Boberto DaMatta e Maria Fernanda Rodrigues a QUI Lies Permendo Verissimo, Luciana Carter fquinzenal), Patricia Ferraz o SEX, Marcelo Rubens Paiva bquimzenal), Gilherio AmendoLa 

a SAB, Sérgio Asgusto (quinzenal), Alice Ferraz, Suzana Escelll, Renata Simões fguingenal) é Daniel Martives de Barros jouineenai) dd DOM Learciro Marnal Luis Fermando Verisseno, Sérgio Augusto (Mlkhs, quinzenal) EeLton Hatoum [prensali e lanácio de Loyola Brandão dqulizene] 

Literatura Romance 

“A memória cria conexão, e acaba com ela” 
SHARDI HARTDAS 

Avni Doshi lança 
“Açúcar Queimado”, 
sobre a relação 
conflituosa e 
rancorosa entre 
uma filha e sua mãe 

Avni Doshi nunca imaginou o 
sucesso que seu livro faria: de 
um ano para cá, Açucar Queima- 

do toi finalista do prestigioso 
Booker Prize, figurou nas listas 
de melhores livros do Guardian 
e da Económist, teve os direitos 
vendidos para publicação em 
mais de 20 idiomas € para uma 
adaptação cinematográfica, Na 
verdade, ela nem achava que 
conseguiria terminá-lo, Muito 
menos publicá-lo, 

Foram sete anos até que a 
voz de Antara, sua narradora, 

aparecesse de vez, ca autora, fi- 
lha de imigrantes indianos nas- 
cida nos Estados Unidos, em 

1982, e que vive hoje em Dubai, 
pudesse levar adiante essa histó- 
riasobrememoóriae sobrearela- 
ção entre uma filha e sua mãe. 
Lima relação complicada, como 
selénoprimeiro parágrafo: “Es- 
taria mentindo se dissesse que 
o sofrimento da minha mãe 
nunca me deu prazer”. 

E no segundo: “Sofri em suas 
mãos quando criança, e qual- 
quer dor que ela viesse a sentir 
depois disso me parecia uma es- 
pécie de redenção - o universo 
encontrando seu equilibrio, on- 
de a ordem racional de causa e 
efeito se alinhava”. 

Mas a mãe está começando a 
se esquecer das coisas ca prota- 
gonista sabe que nunca mais 
conseguirá resolver o que quer 

No livro, a autora escreve sobre uma mulher que não se sente amada pela mãe e precisa cuidar dela 

que precise ser resolvido para 
ela se libertar desse peso e do 
rancor que sente. À mãe está se 
esquecendo e precisa da filha. 

Açucar Queimado, romance 
situado em Pune, na Índia, aca- 
badeser lançado pela Dublinen- 
se. “O livro surgiu de uma ima- 
gem — o rostó de uma mulher 
dividido em dois, que mais tar- 
de se tornaria duas pessoas dis- 
tintas. Logo percebi que eram 
mãe e filha. A ideia de reflexos e 
distorções estava lá desde o ini- 
cio”, conta Ani ao Estadão. 

Antara é uma jovem artista 
que se vê às voltas com essa 
mãe, Tara, que nunca se encai- 
xou, que abandonou marido e, 
com a menina, foi parar numa 

comunidade mística. La, virou 

amante do guru, deixando a f- 
lha pequena em segundo plano, 

vagando desamparada. Depois 
piora. Quando Tara é rejeitada, 

ela deixa o local e vai viver com 
Antara na rua. À familia inter- 
vêm e as duas encontram uma 
forma de seguir adiante, de so- 
brevrver. À menina cresce com 

alguns distúrbios, a mulher en- 

contra um novo amor. Há uma 

nova rejeição. Quando esta his- 
tória começa, a mulher vive sozi- 
nha e a narradora tem um com- 
panheiro. As duas, porém, divi- 
dem uma mesma dor. 

Seguimos Antara em sua ten- 
tativa de dar conta da situação - 
as idas ao médico, suas pesqui- 
sas a busca de uma convivência 
pacífica até que o Alzheimer 
apague toda a memória de sua 
mãe. Acompanhamos a história 
queelaescolhe contar, suas pró- 
prias lembranças, e ela tambem 

está confusa. É perigoso conhe- 
cer apenas um dos lados? 

“Não sei se perigoso. Esta- 
mos sempre comparando e jul 
gando. Isso é oque onosso cére- 
bro quer fazer. Mas é uma pro- 
posta interessante: resistir ane- 
cessidade de provas, não ofere- 
cer a conclusão”, diz a autora, 

que começou a pesquisar sobre 
o Alzheimer após a avó ser diag- 
nosticada com a doença. “Eu 
penso que é isso que tento fazer 
como escritora. Sinto que é co- 
mo ter nas mãos a tensão entre 
dois opostos irreconciláveis.” 

SOBRE LACUNAS, Esta é uma 
história, também, sobre meméó- 

ria e as lacunas que permanece- 

rão se não procurarmos as res- 

postas, se não conversarmos en- 

quanto é tempo. Não que isso 

va nos dar respostas confiáveis, 
na opinião da autora. Para ela, 
essas lacunas nunca poderão 
ser preenchidas de verdade. 

“Depois que um momento 
passa, ele se perde, mudando 
constantemente em nossa men- 
te é na dos outros. Nós evoca- 
mos amemória de nossa manei- 

ra única, com base em nossos 
vieses, nossos complexos, nos- 

sos gatilhos, nossos planos”, 
conta a escritora, “Podemos 

aceitar uma memória coletiva 
oufamiliar como nossa =até cer- 

to ponto, todos fazemos isso. É 
uma prática útil, onde podemos 
estaralinhados comalguma his- 
tória sobre nós mesmos. Mas O 

que acontece quando estamos 
em conflito uns com os outros? 

Então, para que serve a memo- 
ria? A memória cria conexão, 

mas também acaba com ela.” 
E é um livro sobre o amor, 

cuidado e abandono, respeito à 
nossa individualidade, identida- 
deesobrea ambiguidade dama- 
termidade.“Semprehaveráalgu- 
ma coisa sobre rótulos e papéis 
que não se encaixam entre a ex- 
periência incorporada de um in- 
dividuo ea projeção de expecta- 
tivas externas. Esse espaço in- 
termediário é o que me interes- 
sa — como ele se apresenta co- 
mo um estado de espirito ouum 
tipo de atmosfera. Existe uma 
drea entre nós que está carrega- 
da de sentimentos e ideias que 
dificilmente reconhecemos” 6 

Açúcar Queimado 

Autora: Ayni Doshi 

Editora: Qublimense 

22 págs; R$ 69,90: 
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racismo é um sinistro ins- 

trumento de separar, hu- 
milhar (e, no nazismo, 

de exterminar) pessoas 
diferenciadas porreligião, costu- 
mes, associação politica ou hábi- 
tos em geral. No Brasil o “x” da 
questão é a cor da pele. 
“Seria impossível listar todas 

as diferenças que fabricam o pre- 
conceito, pois elas mudam com 
o tempo e se entrelaçam. S0 se 
pode afirmar que os bons e 
maus costumes dos outros são 
sempre dificeis de aceitar e mais 
ainda de compreender. Ox” do 
nosso caso não é bem esse, É a 
aparência, o“jeito”. Se for “escu- 
ninho” como diz o samba, a col- 

sa pode ficar preta... 

O Dia da Consciência Negra 
motiva - num Brasil de forma- 
ção “casa grande & senzala”, pa- 
triarcal e escravocrata, como 

bem viu Gilberto Freyre — a ex- 
primir e sobretudo a mudar as 
injustiças que resultaram desse 
trajeto histórico que passou, 
mas não acabou, e que só pode 
ser transformado pela consciên- 
cia que valentemente aspira à 
ipualdade e à liberdade no pre- 
sente: no aqui e agora. 

No caso, à chamada “cons- 

ciência negra”, que hoje se vê às 
voltas com a denúncia ea corre- 
ção da carga das injustiças desse 
passado, Uma carga que os fatos 
revelam com veemência, negan- 
doa visão do Brasil como sendo 

Roberto DaMaita 

Racismo e consciência negra 

somente um pais de misturas, 
mulatismose encontros harmo- 
niosos. Se eles não podem ser 
negados, menos ainda se pode 
deixar de enxergar os conflitos 
decorrentes dessa formação. 

Nesse sentido, a “consciên- 

cianegra” se volta para o foco do 
que é ser negro no Brasil, deman- 
dando uma permanente denún- 
cia de convicções pouco discuri- 
das e veementemente negadas. 
A maior delas sendo o “precon- 
ceito de não ter preconceito”, 
conforme dizia um mestre da so- 
ciologia e dos estudos das rela- 
ções raciais, Florestan Fernan- 
des. Pois tal assertiva é a mais 
pura expressão de um etnocen- 
trismo-confirmador do Brasil co- 

mo o melhor pais do mundo... 
Toda consciência de si é pe- 

nosa porque desfaz fantasias, re- 
velando simultaneamente o seu 
lado inconsciente e escuro. No 
Brasil, o fato de que a sociedade 
carnavalesca na qual tudo daria 
certo, existe também um autori- 
tartsmo e um protofascismo fe- 
roz espreitando esse jogo de 
aceitar, reprimir e protelar ou 
inocentar pensando menos no 
crime e muito mais na pessoa. 
Esse amor e ódio simultâneos 
pela lei, justiça, mas sempre de- 
pendendo de quem é o sujeito. 

Por isso, Pedro Malasartes, 
nosso malandro modelar, seja 
básico ao lado do “caxias” e do 
“renunciado” conforme sugeri 

no livro Carmavais, Malandros e 

Heróis. Nele eu revelava a dupli- 
cidade nacional, que afirma ao 
mesmo tempo a mudança e a 
permanência. Ao lado deles, es- 
condem-se o senhor e o escravo 
hojecidadão cuja biografia carre- 
ga o peso do estilo de vida “casa 
grande & senzala” vivo neste 
Brasil no qual ainda vale o “tirar 
partido de tudo” e nó outro Bra- 
si) onde a igualdade exige o fim 
da docilidade hipócrita que a vi- 
da urbana desmente a cada se- 
gundo. O fim desse drama de- 
pende de escolhas eleitorais, to- 
das claramente branquelas. & 

É ANTROPÓLOGO SOCIAL E ESCRITOR, 
ANTOR DE “FILA E DEMOCRACIA 
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Brit Awards, premiação do Reino Unido, adotará 
categorias de gênero neutro a partir de 2022 

O Brit Awards descartará as categorias feminina emascu- 
linaa partir de 2022, concedendo prêmios degênero neutro. Ago- 
ra, 08 músicos concorrerão a artista ou artista internacional do 

ano na cerimônia, que vai ocorrer em 8 de fevereiro. &nzureas 
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A Pinacoteca de São Paulo comemora o início das obras 
da Pinacoteca Contemporânea, um novo espaço de arte 
e cultura que os brasileiros ganharão em 2022. 

Pina 
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DE SÃO PAULO 

SÃO PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 
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Viver e sobreviver 
Data estelar: Mercúrio 
ingressa em Sagitário 

e despertas para este 

dia te sentindo com a 
bola toda, congratula- 

ções! Porém, age com 
cautela no início do dia, a 
Lua Vazia é enganosa, não 
te dá suporte para que tuas 
iniciativas encontrem se- 

quência harmoniosa, 
E se, pelo contrário, des- 

pertas com a bola murcha, 

te despreocupa, porque essa 

sensação não há de transcen- 

ÁRIES 21-3 a 20-4 
|| Ondas inexplicáveis 
te de alegria circulam 

pela sua alma e, mes- 
mo que não haja razão concre- 
ta para explicar isso, o melhor 
a fazer é aproveitar e desfru- 
tar, porque com alegria sua 
alma tomará decisões sábias, 

GÊMEOS 21-54 20-6 
É importante ter clare- 
za sobre quem são as 
pessoas favoráveis a vo- 

cê mas também ter ciência de 

quem são seus adversários. Não 
se pode ser popular o tempo in- 
teiro, sempre haverá alguém que 
lhe seja contrário. É assim. 

LEÃO 2272228 
a | Avida é uma aventura e 

| e requer atrevimento pa- 
ra ser aproveitada em 

toda sua plenitude, ou, pelo me- 
nos, omais aproximado possivel 

disso. Nem sempre a alma se 
sente com essa bola toda, mas 
agora a sua vive esse momento, 

LIBRA 23-9 a 22-10 

| À E hora de retomar a ati 
| hi vidade social, dentro 

das limitações, mas 
aproveitar o que estiver disponi- 
vel, porque sua alma se nutre e 
enriquece quando se aproxima 
do contato social, Sacuda a poei- 
rae amplie sua rede de contatos. 

SAGITÁRIO z-na 21-12 
A | Adispersão acontece 

Ea porque hã excesso de 
| boas ideias, mas pouca 

disposição prática. Por um lado 
isso é bom, porque as inspira- 
ções são maravilhosas e produ- 
gem regozijo. Porém, é necessa- 
rio haver concretude também. 

AQUÁRIO 21-13 19-2 
Nada mais agradável do 
que momentos de en- 
tendimento mutuo, que 

servem ao propósito de refrescar 
a consciência a respeito da im- 
portância de construir boas com- 
panhias, com as quais conversar 
e trocar ideias importantes. 

Horóscopo 
Quiroga 
ascardlguiroga.net 

der sua temporalidade, se tu 
a dominas, não se estenderá 
ao resto do dia, 

De todo modo, tua vonta- 
de de te lançar a um desafio 
é legitima, mas precisa ser 
administrada com sabedo- 
ria, porque entre a motiva- 
ção e aquilo que se pode rea- 
lizar com ela hã uma distán- 
cia significativa neste mo- 
mento. 
Tudo em ti está preparado 

para viver, e tu sabes que 
isso É assim, porque a mera 
sobrevivência não te atrai 
nem satisfaz. & 

TOURO 21-4 a 20-5 
“a Procure não extrapolar 

M p-que seja possível per- 
ceber de imediato, se 

abstendo de fazer conjecturas 
estranhas sobre os acontecimen- 
tos, porque pode muito bem 
acontecer de esses não trage- 

rem mensagem oculta alguma. 

CÂNCER 21-54 21-7 
| Em algum momento se 

Em 

= torna necessário deixar 

de lado a atraente e se- 
dutora imaginação de como 
tudo deveria ser, é passar a se 
ater ao que de prático e imedia- 
to precisa ser feito, Isso simplifi- 
cará muiro as coisas. 

VIRGEM 23-8 à 22-9 

DA Está tudo certo, mas à 

alma fica apreensiva 
mesmo assim, sem ra- 

zão. Em parte, isso acontece 
porque não há como se isolar 
do estado em que se encontra O 
mundo atualmente, e a alma 

registra isso como apreensão. 

ESCORPIÃO 23102211 
4. p | Odesejo nunca é mui- 
Ê to grande nem tam- 

pouco pequeno, é O 
desejo, sempre urgente na 
sua necessidade de satisfação, 
Uma vida exclusivamente vin- 

culada à satisfação de desejos 
seria uma vida muito louca. 

CAPRICÓRNIO 22-12a20-1 
Estes são momentos 

dy muito intensos, com 

emoções desencontra- 
das que bagunçam a lucidez e 
tornam dificil a tomada de 
decisões. Não importa, tudo 
isso passará e você recupera- 
rã o juizo. Despreocupe. 

PEIXES 20-24 20-3 
O assunto é fazer, nada 

“mais e nada menos do 

que fazer. Às ideações, 
neste momento, hão de servir 

apenas de motivação para aquilo 
que você se atrever a fazer. Isso 

evitará ficar voando longe. O 
assunto é aqui e agora, 

Ginema Streaming 

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 20H 

Halle Berry fala sobre a 
experiência de dirigir 
“Ferida”, filme da Netflix 

Longa que estreia 
hoje conta a história 

de uma lutadora de 
MMA em decadência 

que tenta reviver 
sua carreira 

Halle Berry ocupou a cadeira 
de diretora pela primeira vez 
no novo drama Ferida, filme 
quetambém estrela, interpre- 
tando uma lutadora de MMA 
em decadência que tenta revi- 
ver sua carreira, A produção 
chega nesta quarta-feira, 24, 
ao catálogo da Netflix. 

QUADRINHOS 

EU NÃO TENHO UMA MÃE 
PRA ME ANDAR ENTÃO EU 
TAVA PENSANDO SE O SEU 
Pai DARIA UM JEITO NO 
MEU CABELO. JA QUE ELE 

É BARBEIRO. 

Turma da Mônica Maurício de Souza 

SEU PROBLEMA É QUE VOCÊ 
NÃO TEM BOM-SENSO. 

BEM PENSADO 

Berry revelou que demorou 
anos para levar a produção às 
telas e que fez um treinamen- 
to físico intenso de até cinco 
horas por dia para as cenas de 
luta. “Eu sabia que gastaria 
mais tempo, mais energia, 
mais horas trabalhando em al- 
go do que jamais havia feito 
emtodaaminha carreira”, ex- 

plicou ela. “Provou ser verda- 
de. Foi uma das coisas mais 

dificeis que já fiz.” 
A atriz Sheila Atim, que in- 

terpreta a treinadora, contou 
que Ferida é sobre encontrar 
asi mesmo, “Os personagens 

O CENTINHO TEM 
MUITO ORGULHO 
DA SUA BOA 
PONTARIA. 
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VOCÊ PERGUNTA A ELE? 
FALA QUE MOS SOMOS 

AMIGOS E QUE JOGAMOS || PE 
BEISEBOL JUNTOS, sas 

EU TENHO MUITO 
ir BOM-SENSO! 

O ESTADO DE 5. PAULO 

dessa história estão apenas 
tentando encontrar um cami- 
nho por meio da ajuda que re- 
ceberam. E algumas pessoas 
transitam por isso melhor do 
que outras por motivos dife- 
rentes”, afirmou. 

Depois de décadas na indús- 
tria do entretenimento e de 
ganhar um Oscar por 4 Ultima 
Ceia, Berry disse que as pes- 
soas costumam se surpreen- 

der por ela ainda achar o setor 
de entretenimento um lugar 
duro de se percorrer. “Eu en- 
tendo que a maioria das pes- 
soas pensaria que de alguma 
forma isso é fácil para mim”, 
observou a atriz. “Como mu- 
lher negra, a luta é real. Ainda 
é real. Nada me foi dado em 
toda a minha carreira e ainda 
tenho de lutar pelas coisas. E 
embora às vezes eu desejasse 
não precisar, também sou gra- 
ta por 1880,” O revrens 

MAS NÃO VAI FALAR PRA 
ELE QUE EU SEMPRE GANHO 

VOCÊ. NÉ. CHUCK] 

só QUE EU OPTO POR 
TEMORA-LO. 

“Livro, quando te fecho, abro a vida” Pablo Neruda 
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m pai que desiste do fi- 
lho. Este é o ponto de 
partida de Pretérito Im- 
perfeito, autoficção de B. 

Kucinski, assinatura literária 

do jornalista Bernardo Ku- 
cinski que estreou na literatura 
aos 74 anos e que vem se dedi- 
cando a contar histórias situa- 
das no Brasil nos tempos da di- 
tadura militar — sempre ficções 
baseadas em fatos, comõo desa- 
parecimento e assassinato de 
sua irmã, tema de K: Relato de 

Uma Busca (2011). Neste livro 
mais recente, de 2017, porém, 
elecscreve sobre um outro hor- 
ror: a dependência química. 

Pretérito Imperfeito começa 
com o narrador, este pai que 

: 

desiste do filho, contando so- 

breacarta que ele escreveu de- 
pois de 30 anos de aprendiza- 
do, cansado de se “alarmar a 
cada tinir do telefone, cansado 

de reaver esperanças para em 
seguida perdê-las”. 

Lemos sobre esta carta da 
qual ele não se orgulha — mas 
que tinha de ser escrita: a sua 
“alforria”. Acompanhamos a 
história da chegada deste be- 
bê, em 1979, € O início contur- 

bado de uma nova familia for- 
mada por pais que não podiam 
ter filhos e um recém-nascido 
que ainda pequenininho vai 
apresentar diversos proble- 
mas de saúde causados prova- 
velmente por uma gestação 

Pretérito 

Imperteito 

Autor: B, Kucinshl 

Editora: Companhia 

das Letras 

152 págs. R$ 44,90; 
R$ 27,90 0 e-book 

descuidada, e que, negro, vai 
sofrer, desde cedo, racismo. 

É também o registro da que- 
da desse menino - seu contato 
com odlcoolcas drogas, na ado- 

lescência, e entrada na vida 
adulta marcada pelo uso de ma- 
conha, crackeanferamina. Eda 

aflição do pai e de suas buscas, 
madrugada adentro, pelo filho 

livro por semana aa semaniatuáriçu 
No inferno em busca do paraíso 

que não voltou para casa. Às 
emergências, internações, pri- 
sões. Mentiras. Os altos e bai- 
xos. O arrependimento, à espe- 
rançae a recaída. O buraco cada 
vez mais profundo e sem volta. 

Em sua busca por respos- 
tas, O pai narrador questiona 
se o abandono pela mãe biolo- 
gica poderia ter sido um gati- 
lho. Investiga tudo relaciona- 
do à adoção e ao comporta- 
mento. Mergulha no estudo da 
dependência quimica, Quer en- 
tender, de todas as formas, por 

queofilho precisava de “parai- 
sos artificiais”. E assim, repas- 
sa os sinais que poderiam suge- 
rir o que viria a seguir. 

Não é um livro fácil, Um pai 

revolvendo wma história doloro- 
sa repassando culpas, exausto é 
confrontado com sua própria fi- 
nitude. Um juvem em sofrimen- 
to. Por ser uma ficção que não é 
exatamente uma ficção, é um h- 
vo corajoso e honesto — lança- 
do pelo autor aos Bo anos e com 
um enredo então ainda aberto. 

Preterito Imperfeito é sobre o 
que deu errado e a recusa de 
acreditar que o presente e o fu- 
turo podem ser diferentes. Mas 
somos teimosos. E fica sempre 
a esperança de que, como diz o 
narrador, exista uma forma de 
nos encontrarmos num modo 
de vida amoroso e funcional. é 
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Museu Novo espaço 

- COMPORTAMENTO 

Ed 

Pinacoteca quer 
dobrar público e 
ser destaque na 
América Latina 
Prédio vai abrigar 
arte contemporânea 
e experimentações, 
com mais recursos de 

interação, tecnologia 
e acessibilidade 

EENUIIDS 

GILBERTO AMENDOLA 

AMANDA CALAZANS 
ESPERA PARA D ESTADÃO 

Um museu de alma acolhedo- 
ra, amigávele, principalmente, 
inclusivo. Esse é o objetivo da 
Pina Contemporânea, o tercei- 
roedifício da Pinacoteca do Es- 
tado de São Paulo. Com inau- 
guração prevista para dezem- 
bro de 2022, 0 espaço vai se co- 
nectar ao Parque da Luz e in- 
vestir na interação com o públi- 
co e na revitalização da região. 
Com as obras e o acréscimo 

de mais um prédio, a Pinacote- 
ca espera no futuro dobrar o 
número de visitantes e atingir 
amarca de 1 milhão de pessoas 
por ano — transformando-se 
em um dos maiores museus da 

América Latina. 
Como o próprio nome já in- 

dica, o museu será focado em 
arte contemporânea e experi- 

mentações. À construção fica 
próxima dos dois prédios já 
existentes, a Pina Luz e a Pina 

Estação, na Avenida Tiraden- 

tes 273, na Luz - justamente no 
local que foi a sede do Grupo 

Escolar Prudente de Moraes 
(até 2014). O terreno foi cedi- 
do à Secretaria da Cultura e 
Economia Criativa em 2018. 

No projeto, estão mantidos 
os volumes arquitetônicos dos 
dois blocos já existentes no ter- 
reno. Conectando esses dois 

blocos, haverá uma grande pra- 
ça pública coberta, com 1.339,2 
m2, Um subsolo e um mezani- 
no complementam a proposta 
do museu. 
Jáaligação entre o prédio da 

Pina Luz e o novo museu será 
por meio de um jardim, batiza- 
do de Jardim da Arte. Embora 
já exista, esse espaço também 
seraremodeladoe deverá rece- 
ber instalações artísticas, 
Aobra, avaliada em R$ 85 mi- 

lhões, é custeada pelo governo 
do Estado de São Paulo e a ini- 
ciativa privada. O projeto é do 
escritório Arquitetos Associa- 
dos, de Belo Horizonte, em co- 

laboração com Silvio Oksman. 
“Esse projeto de museu é me- 

nos um cubo branco e mais 

uma praça pública”, diz o dire- 
tor-geral da Pinacoteca de São 
Paulo, Jochen Volz. Para ele, 

aproximar as pessoas e as fami- 
lias do museu é uma forma de 
trazer vida ao centro e ajudar na 
solução de problemas sociais. 

COMO SERÁ? À Pina Contempo- 
rânea vai abrigar esculturas de 
maior escala, receber progra- 
mas pedagógicos e aumentar a 
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Tê mas. aques 
| 

reserva técnica para novos 
acervos. A área total será de 
5.B78 mº2, Já a área expositiva, 
contando os três edificios, será 

de 9.112 12. Hoje, a Pinacoteca 
ja abriga cerca de 7 mil obras. 
Depois da ampliação, a capaci- 
dade deve chegar perto de 14 
mil itens nos próximos anos. 
om esse acréscimo de espa- 

ço a Pinacoteca terá capacida- 
de de receber coleções que a 
estrutura da Pinacoteca não 
consegue expor hoje, como as 
esculturas do artista Tunga, 
além de oferecer mostras com 
mais tecnologia e interação. 

O que vamos encontrar 
na nova Pinacoteca 

Praça pública para ativida- 
des artísticas e culturais 

Duas galerias para 
exibição de obras em 
grande escala 

Ateliês para atividades 
vducativas 

s Biblioteca e centro de 

referência e documentação 

Loja, café, restaurante, 
auditório e mirante 

ta o” 

Quando for inaugurado, O pú- 
blico poderá usar o mesmo in- 
gresso para os três museus, 
O secretario de Cultura e Eco- 

nomia Criativa, Sérgio Sá Lei- 
tão, imagina a Pina Contemporá- 
neo como um dos vetores de re- 
vitalização do centro. “Este pré- 
dio (o principal da pinacoteca) é 
voltado para dentro. A Pina Con- 
temporânea será voltada para fo- 
ra, para que as pessoas entrem e 
se apropriem dela”, disse, 
Quem for à Pinacoteca e qui- 

ser ter um vislumbre de como 
ficarão local a partir do fim do 
próximo ano, pode se dirigir a 
uma das varandas da Pina Luz 
eapontar o celular paraum OR 
Code. Depois, é só colocar o 
aparelho em direção ao jar- 
dim. Em realidade aumentada 
jãe possivel ter uma prévia do 
que virá. 
O anúncio das obras foi feito 

em entrevista coletiva ontem, 

cia 23, e contou com a presen- 
ça dos secretários de Cultura 
estadual e municipal, Sérgio 
Sá Leitão e Aline Torres, e o 
diretor do museu, Jochen 

Volz. O governador João Dória 
(PSDB) não compareceu, pois 
estava em Brasilia tratando de 
questões sobre as prévias presi- 
denciais do PSDB, 

PRIMEIRO CONTATO. Segundo 
a Pinacoteca de São Paulo, 

70% do público atual experi- 
menta no local seu primeiro 

O ESTADO DE 5. PAULO 
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|. Projeto do 

espaço para 

circulação 

pública, entre 

o Parque 

da Luze o 

Jardim 

da Arte 

Z. Área 
coberta vai 

fazer ligação 

dos dois 

blocos 

construtivos 

da nova Pina 

contato com museus. Aprovei- 
tando esse papel de formação, 
a Pina Contemporânea quer 
abrigar programas pedagóei- 
cos para alunos de escolas pú- 
blicas e privadas. O novo espa- 
ço podera receber vários gru- 
pos ao mesmo tempo. 

INVESTIMENTO. Avaliado em 

R$ 85 milhões, o projeto rece- 
beu R$ 55 milhões do Estado 
de São Paulo e Rá 30 milhões 

de patrocínio privado. “Fico 
muito feliz de estar conseguin- 
do realizar (o espaço) em um 
panorama muito adverso para 
a cultura, seja pela virtual au- 
sência de política em nível fe- 
deral, seja pelo quadro da pan- 
demia”, afirmou Sá Leitão. A 
inauguração da nova Pinacote- 
ca estã prevista para dezem- 
bro de 2022, mas as atividades 
culturais devem começar um 
pouco antes, com a conclusão 
da primeira parte da reforma. 

HISTÓRIA. À Pinacoteca éomu- 
seude arte mais antigo da cida- 
de, fundado em 1905 pelo go- 
verno do Estado de São Paulo, 

Seu acervo original toi forma- 
do com a transferência de 26 
obras do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo, En- 
treas peças doacervo estão tra- 

balhos de artistas como Anita 
Malfarti, Lygia Clark, Tarsila 
do Amaral, Almeida Junior e 

Candido Portinari e outros. 6 
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Dupla é exatamente igual na largura e na distância entre os eixos, que tem 2,60 metros; na dianteira, única diferença é a grelha do tipo colmeia no inédito hatch (à direita) 

Lançamento 

Novo Honda City cresce e 
passa a ter versão hatch 

Quinta geração do três-volumes fica maior e mais sofisticada para suceder 

o Civic nacional, enquanto o hatchback inédito ocupará o lugar que era do Fit 

A Honda inicia a maior mudan- 
ça de sua gama nacional desde 
o inicio da produção de auto- 
móveis no Brasil. Assim, Fit e 
Civic sairão de cena de uma só 
vez para dar lugar ao novo City 
que, além da tradicional carro- 
ceria sedã, passa a ter a inédita 
configuração hatch. 

Nesta quinta geração, o sedã 
chega primeiro, em dezembro, 
em três versões de acabamen- 
to: EX, EXL e Touring. Às ven- 

das do hatch começam em fe- 
vereiro de 2022 e as entregas, 

em março. Confira a avaliação 
eos preços na próxima página, 

Na dianteira, aúnica diferen- 
ça éa grade, que no hatch é do 

tipo colmeia. O sedã cresceu 
94 min e agora tem 4,55 Metros 

de comprimento. Atrás, as no- 
vas lanternas são de LEDs, 

A largura cresceu 53 mm e 
agora é de 1,75 m. Já a altura 
diminuiu 8 mm, para 1,48 m. 
Segundo a Honda, o entre-ei 
xos é de 2,60 m e a carroceria 

ficou 4,3 kg mais leve e 20,456 
mais rigida. No caso do hatch, 
são, respectivamente, 7,3 kg m 
e 6% na comparação como Fit, 

Para melhorar o isolamento, 
o City recebeu espuma de po- 
liuretano nas colunas diantei 
rae central, Essa é apenas uma 
das novidades feitas para am 
pliar o conforto a bordo. 
A suspensão tem amortece- 

dores que evitam batidas se- 

1 Volante 

énovoe há 

duas telas 

a partir da 

versão EAL. A 

do painel de 

instrumentos 

têm 7" e ado 

multimídia, 8” 

2. Câmbio 

CVT simula 

7 marchas e 

hã trocas 

manuais 

no volante 

Ficha técnica 

o Honda City hatch 

Preço (estimado)  R5100 mil 
Motor 1.5, 4 cil, 16W, flexivel 

Potência (cv) 12536200 rpm 

Torque (mkgf) 15,9 3 4.200 rpm 

Câmbio Automático, CVT 
Comprimento 434 metros 

Largura 175 metro 
Altura LaU metro 

Porta-malas 268 litros 

FONTE: Honda 

Ficha técnica 

a Honda City Touring sedã 

Preço sugerido RS 123.100 
Motor 15. 4-cil, 16Y, flesivel 

[8-8 8200 rom Potência (cv) 

Torque (mkgf) 15.8 a 4.200 rpm 

Câmbio Automático, CVT 
Comprimento 4,55 metros 

Largura IS metro 

Altura 1.48 metro 

Porta-malas 5]8 litros 

FORTE: Honda 

3. Novo 

multimídia 

tem conexão 

sem fio com 

Android Auto 

e Apple 

CarPlay 

& | Sistema 

Sensing tem 

câmera, 
reconhece 

pedestres e 

traz recursos 

de auxilio ao 

motorista 

cas. Segundoa Honda, na dian- 
teira o atrito 0% menor garan- 
te um rodar mais suave. Atrás, 

o eixo de torção foi mantido, 
Na cabine, há bom espaço pa- 

ra pernas e cabeça no banco 

traseiro, que recebe três adul- 
tos com conforto. No sedã, o 

porta-malas de 519 litros é um 
dos maiores da categoria. O do 
Toyota Corolla, por exemplo, 

que é um médio, tem 470 À 
Porém, no hatch são 268 |, 

ou 105 | a menos que o do Fit. 
Entretanto, os bancos trasei- 
ros modulares permitem am- 
pliar a área para até 1.168 1. 

Hã duas telas coloridas nas 

versões EXL e Touring. À do 
quadro de instrumentos é per- 
sonalizável, tem 7 polegadas e 
alta resolução. 4 da central 
multimidia, que é de série nos 
dois modelos e tem conexão 

sem fio com Android Auto e 
Apple Carplay, é de 8”. 

As rodas de liga de 16” tam- 
bém vêm de fábrica. E, exceto 

na versão EX do sedã, todas 
tém bancos de couro, chave 

presencial, partida por botão e 
o ar-condicionado digital. 

Destaque também para o pa- 
cote Sensing, que inclui câme- 
rana dianteira. Com isso, O sis- 
tema, que tem frenagem auto- 
mática de emergência e detec- 

ção de pedestres e ciclistas, re- 
duz o risco de acidentes. 

Háainda farol altoautomáti- 
co, controle de cruzeiro adap- 
tativo (ACC) e assistente de 

permanência em faixa, Este 
faz leves correções no volante 
para manter o carro na via. 
O motor 1.5 ganhou injeção 

direta de combustivel e duplo 
comando variável de válvulas 
no cabeçote. O quatro-cilin- 
dros renovado gera 126 cv de 
potência com gasolina ejou 
etanole 15,8mkgfa 4.200 giros 
com o combustivel vegetal, 
O câmbio automático CVT 

foi recalibrado, O sedã roda 

15,2 km/l na estrada com gasoli- 

na, segundo dados da Honda.e 

VEJA 05 PREÇOS NA PRÓXIMA PÁGINA 
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Industria 

BMW fará novos SUVs X83, 
X4 e carro inédito no Brasil 

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

Utilitários serão oferecidos nas versões X3 M4oi, X4 xDrive 301 

M Sport e X4 M4oi, que terá motor 3.0 turbo de 6 cilindros e 387 cv 

A BMW vai produzir os novos 
SUVs X3 e X4 em sua fábrica 
em Araquari (5€4, Os dois mo- 
delos, que foram lançados no 
início de 2021 na Europa, serão 
feitos na planta catarinense 
nas versões X3 Magoi, X4 xDri- 

ve 301 M Sport e X4 M4oi. 

Segundo informações da 
marca alemã, este último será 

seu veículo mais tecnológico e 

Avaliação 

1. Porora. 

o X3 vem da 

Alemanha e 

é vendido no 

Pais em três 

versões por 

a partir de 

R$ 390.950 

2. Parao 

X4 há opções 

a gasolina e 

híbrida, com 

tabela de 

R$ 444.950 

O ESTADO DE 5. PAULO 

potente produzido no Brasil. 
O motor 3.0 turbo de seis cilin- 

dros em linha gera 387 cv. 

Os dois lançamentos são re- 
sultado de parte de um novo 
plano que prevê investimen- 
tos de R$ soo milhões na plan- 
ta brasileira nos próximos três 
anos. Alem disso, a BMW pro- 
mete desenvolver novos siste- 
mas localmente. 

Com isso, poderá oferecer 
soluções cada vez mais avança- 
das no Pais. De acordo com in- 
formações da fabricante, o ob- 
jetivo é atender as demandas 
da clientela brasileira. 

CARRO INÉDITO Além dos no- 
vos X3 e X4, a BMW vai fazer 
um carro inédito no Brasil, Po- 
rém,amarca não revelou deta- 
lhes sobre o novo modelo. 

Isso porque o veículo, que 
vai ser global, será apresenta- 
do na matriz da empresa, na 
Alemanha, Ou seja, as informa- 
ções devem ser divulgadas em 
breve por executivos alemães, 
A produção dos dois novos 

SUVs será um complemento a 
outras melhorias prometidas 
para a fábrica catarinense, que 
produz. sedã Série 3 e o SUV 
X1. A empresa informa que sua 
engenharia vem trabalhando 
no desenvolvimento de novos 
sistemas de digitalização. 

Seja como for, embora haja 
estudos a respeito, não exis- 
tem planos para a produção de 
veiculos hibridos e elétricos 
no Brasil. Além disso, a capaci- 
dade de produção do comple- 
xo não vai aumentar. Alias, à 
planta, que está completando 
sete anos, pode fazer até 10 mil 
veiculos por ano. 
A BMW hdera as vendas de 

veiculos premium no Pais e já 
investiu quase R$ 1,8 bilhão na 
planta de Araquari desde 2014. 
A fábrica, que, segundo a mar- 
ca, neutralizou suas emissões 

de CO2,já havia recebidoapor- 
tes de mais de R$ 1,3 bilhão. 

A companhia mantém sua se- 
de administrativa no Brasil na 
capital paulista, Além disso, 
tem uma fábrica de motocicle- 
tas em Manaus, a única dotipo 
fora da Alemanha, & 

Novo sedã City anda bem e terá tabela de R$ 108.300 

DIOGO DE OLIVEIRA 
SUMARÉ (SP) 

Nosso primeiro contato com a 
nova geração do Honda City se 
resumiu a algumas voltas na 
pista de testes da fábrica da 
Honda em Sumare, no interior 

paulista. Na companhia de um 
instrutor, fizemos alguns exer- 
cícios ao volante do sedã, para 
conhecer as novidades mecâni- 

cas, bem como as tecnologias 
semiautônomas de condução. 
Uma das novidades do câm- 

bio CVT, de relações continua- 

mente variaveis, foi o aprimo- 
ramento da sensação de trocas 
de marcha no modo Sport, 

com a alavanca na posição “8”. 
Nas acelerações, agradou o 
maior dinamismo na simula- 
ção de marchas, embora isso 
seja percebido apenas nessas 
situações. A boanoticia é que o 
1.5 pode chegar ao limite antes 
de ocorrer o corte do giro. 
No slalom, havia ampla dis- 

tância entre os cones na pista, 
o que permitiu notar a rola- 

gem da carroceria em curvas. 
O novo Honda City se mante- 
ve firme e à mão mesmo sobre 

Hanna 

Honda vai oferecer seis opções de cor para o sedã e oito para o hatch 

o piso molhado pela chuva. 
Também chamou a atenção o 
bom isolamento acústico. 

Como fomos de São Paulo a 
Sumaré guiando um Civic Tou- 

ring, foi possivel perceber as 
diferenças entre os dois sedãs. 
Da para dizer que, em confor- 
to, o City nunca esteve tão 
próximo do Civic. Mas o sedã 

veterano sobressai pela sus- 
pensão do tipo Multilink e pe- 
lo acabamento caprichado. 

Seja como for, o novo visual 
eas soluções eletrônicas inédi- 
tas fazem do City um dos com- 
pactos mais competitivos do 
mercado. Porém, os preços 
também avançaram e são supe- 
riores aos dos principais con- 
correntes. A tabela do sedã par- 
te de R$ 108.300, no caso da 
versão EX, de entrada. Para a 

EXL são R$ 114.700 e para a 

Touring, R$ 12310040 

VIAGEM FEITA À CONVITE DA HONDA 
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No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Mim 

Seu BMW merece 
este cuidado. 

Óleos originais que garantem 
a potência e a eficiência do seu motor. 

Agende sua troca em uma concessionária autorizada. 
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Mercado 
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Ford Maverick deve ter preço 
próximo ao da irmã Ranger 

Picape será importada do México em versão única com motor 2.0 
turbo a gasolina, tração integral e acabamento para lá de caprichado 

TIÃO OLIVEIRA 

A Maverick será lançada no 
Brasil no primeiro trimestre 
de 2022. À picape da Ford virá 
do México em versão única, La- 
rat FX4 que, de acordo com a 
marca, tem perfiloff-road evir- 
tudes para atrair tanto fãs de 
aventura quanto quem usa O 
carro na cidade. Os preços não 
foram revelados, mas não de- 
vem ficar abaixo de R$ 200 
mil. Para comparação, a Ran- 
ger Black parte de R$ 210.290. 

As duas focam o público jo- 
vem. Porém, a veterana feita 

na Argentina é média, tem tra- 
cão 4x2, câmbio automático de 
seis marchas e motor 2.2 turbo- 
diesel que gera 160 cv de potérn- 
cia e 39,3 mkgf de torque. 

Jãa Maverick tem câmbio au- 
tomárico de oito marchas etra- 
ção integral. Mas seu 2.0 ape- 
nas a gasolina gera o equivalen- 
te a 253 cv e cerca de 38 mkpf. 
Em relação às dimensões, ela 
está mais para a rival da Toro. 

Sdo 5,07 metros de compri- 

mento, 1,84m de largura e 3,08 
m de entre-ecixos. Para compa- 
ração, a picape da Fiat feita em 
Goiana (PEjtem4,91m,1,84M 

é 2,99 m, respectivamente, 
O visual da Ford Maverick é 

Carro voador brasileiro terá 
versão com a marca Senna 

pós iniciar os testes do primeiro carro voador 

elétrico brasileiro, a Embraer se uniu à Eve 

Air Mobility, da área de mobilidade urbana, e 

à marca Senna para desenvolver o Eve-Senna. 
A inédita eVTOL, sigla de aeronave elétrica de pouso 
e decolagem vertical, vai homenagear o tricampeão 

da Fórmulas. Voltado ao transporte urbano, o carro 

voador tem baixo nível de ruído, não gera poluição 
durante as operações e deve ser lançado em 2026, 

a KIA ELETRIFICADA. À Kia está 
mergulhando de cabeça na ele- 
trificação, A marca sul-corea- 
na vai lançar n modelos com 

propulsão 100% elétrica até 
2026, Sete deles serão cons- 

truidos sobre a plataforma E- 
GMEP, a mesma do lonig se do 
lonigq é, que deve chegar ao 
mercado em 2022. A dupla é da 
Hyundai, marca que faz parte 
do mesmo grupo empresarial, 
O plano da Kia é deixar de ofe- 
recer veiculos com motor a 

combustão em 2035 na Europa 

e em 2040 no resto do planeta. 

e STRONIC NO BRASIL, No Brasil, 

a Kia lançou ontem o Stonic (a 

direita). O SUV feito na Coreia 

do Sul tem sistema hibrido le- 

ve de 48V. Segundo a marca, O 
compacto está liberado do ro- 
dizio na cidade de São Pau- 
lo, O Stonic tem o mes- 

mo motor 1.0 turbo 
do Creta. Porêm, e a 

gasolina, gera 118 cv 
de potência e 1741 
mkgf de torque. São 
28 cv e 17,3 mkgf no 

Hyundai, com etanol. 

FOTOS: FORO 

1. Visual lembra o do SUV 

Bronco e barra horizontal na 

dianteira remete à F-150 

2 Cabine é bem recheada & 

tem acabamento em dois tons 

Versatilidade 

900 Ig 
Ea capacidade de carga da 
Maverick, cuja caçamba é 

| repleta de ótimas soluções. | 

e PREÇO DE MÉDIO. O Stonic tem 
4,14 metros de comprimento, 

176 mdelargurae bons 2,58 m 
de distância entre os eixos. Pa- 

ra comparação, o Volkswagen 

Nivus, por exemplo, tem, res- 

pectivamente, 4,27 m,1,76m e 
2,57. Mas o preço do SUV da 

Kia, de R$ 149.990, é próximo 
ao do Toyota Corolla Cross, 
que é um modelo médio e par 
te de R$ 153.290 na versão XR. 

a SW4 2022. Aliás, por falar em 
Tovota, a linha 2022 da SW4 
chega às concesstonárias com 

mais equipamentos. Destaque 
para a versão Diamond, série 

especial de 2018 que virou a op- 

ESTADO DE S. PAULO 

parrudo e lembra o do Bronco 
Sport, no quala picape é basca- 
da. Na dianteira, chamam a 

atenção os faróis de LEDs com 
formato de “C” invertido e uni- 

dos por uma barra horizontal, 
que lembramos da Faço vendi- 
da nos Estados Unidos. Atrás, 
há grandes lanternas eo nome 
aparece em baixorelevo na par- 
te inferior da tampa. 

CAÇAMBA VERSÁTIL Os pneus 

são de uso misto e as rodas de 
liga leve têm 17 polegadas e aca- 
bamento escurecido. Há plu- 
gue elétrico para conectar re- 
boquese a capacidade de carga 
é de cerca de 900 kg. Aliás, a 
caçamba conta com um recur- 
so batizado pela Ford de Flex- 
bed, que permite organizar di- 
ferentes tipos de carga. 
Como as laterais são baixas, 

dá para colocar e retirar itens 
da caçamba sem esforço. Hã 
ainda ampla lista de acessó- 
rios, com caixas, divisórias e fi- 

xadores para levar bikes. 
Acabine é similar à do Bron- 

co. Na versão que pudemos 

conferir em evento da Ford, ha- 
via bancos de couro em dois 

tons. É, assim como no SUV,o 

câmbio é acionado por botão 

giratório no console central. 
Além disso, o painel é digital, o 
volante e multifuncional e o 

sistema multimídia tem tela 
de &” sensível ao toque. 

Entre os recursos de conve- 
niência e segurança, à Mave- 
rick vem de série com o Ford- 
Pass. O sistema conecta o 

smartphone com o Sync para 
checar, na palma da mão, o ni- 
vel de combustivel e alertas de 
erro. Bem como dados do odó- 

metro; quanto falta para a revi 
são e a localização de estacio- 
namentos, incluindo horários 
de funcionamento. & 

ção de topo do SUV. O motor 

2. &turbodieseldez04cves0,9 
mkgftoi mantido. A tabela par- 
te de R$ 383.290, para a confi- 
guração SRX de cinco lugares, 
echegaa R$ 406.790 paraa Dia- 
mond, que leva sete pessoas, 

e NOVA SILVERADO. Outro mode- 
lo que pode voltar ao Brasil é a 
Silverado, que foi vendida por 
aqui em 1997. À nova geração 

da picape da Chevrolet foi reve- 
lada no inicio deste ano, mas 

ainda não teve a produção ini 
ciada. À picape viria do México 
em 2022 em duas versões, com 
motores V&a gasolina e 3.0 tur- 

bodiesel. Uma opção eletrifica- 
da não está descartada. 
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—  Subcompacto Kwid elétrico, 
baseado no Dacia Spring, feito 
na China e vendido na Europa, 
— deverá estrear, no Brasil, em 

2022, para venda e também como 
opção de carro por assinatura 

Fotos: Divulgação Renault e Marco Ankosqui 
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Mobilidade. Desde Sutilseo; e 
| Soares se locomove pela 

cidade com um Fiat Mobi, 
nosso porta que contratou por um 

período de 36 meses | Pág. 5 
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“Desafio é ter 
mentalidade 
de startup” 

Clotilde Delbos garante, ainda, 

que o Kwid elétrico será “um 

grande carro para assinatura” 

POR HAIRTON PONCIANO VOZ 

Fracuzito Dor 
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E pode pegar metrô, táxi ou 

carro particular, De dia, não se in- 
comoda em andár de metrô, À noite, 

dependendo do horário, prefere táxi, Ela 

critica carros com motor a combustão 

“Eles poluem e geram congestionamen- 

to. lsso não ajuda o planeta. Não é raro 

suvir comentarios desse tipo vindos de 

ambientalistas, mas a [francesa Clotilde 

DLelbos, 34 anos, e CEO da Mobilize, uni 

dade de negócios da Renauh, criada no 

inicio deste ano, dedicada à mobilidade. 

Antes desse cargo, ela Ocupou; Interi- 

namente, a posição de CEO do Grupo 

Renault, o que dá a dimensão do peso do 

tema mobilidade na organização france- 

sa. Em sua sexta vissta do Brasil ÚAncluindo 

uma vagem de férias), uma das mulhe- 

res mais poderosas do setor automotivo 

mundial concedeu entrevista exclusiva 

ao caderno Mobilidade, em um ingles no 

qual, dificilmente, se nota algum vestígio 

do sotaque francês — provavelmente, re- 

sultado do periodo vivido na Califórnia 

(EUA), no começo da carreira. 

Mas que simptes divisão, a Mobilize 

tem equipe própria de engenharia e de- 

sion, e jd desenvolveu até mesmo. uma 

linha de automóveis elétricos, caso do 

Duo. Madame Delbos aposta em mode- 

tos eletricos, compartilhamento e carre- 

gadores inteligentes, que determinam o 
mormento ideal para Ihiciar à carga, de- 

pendendo do preço da energia. 

Ela garante que à Ewid elétrico, a ser 

lançado no Brasjl no ano que vem, deve- 

rd ser “um grande carro para assinatura 

No Grupo Renault desde 2012, Delbos 

pretende tratar à Mobilize Como uma 

startup, O que pressupõe atitudes dis- 

ruptivas e agilidade, mas garante que isso 

não é fácil em uma empresa de [28 anos. 

Que problemas você 
enxerga do aito do cargo, 

e quais soluções propõe! 
Clotilde Delbos: A Mobilze é uma parte 

murto importante da nossa estratégia. Em 

janeiro, durante a apresentação do nosso 
plano Renaulution (mescla das palavras 

“Renaull” e “revolution” para indicar a re- 

volução que a marca pretende promo- 

vêr), anunciamos que nossa meta é que a 

Mobilize represente 20% do faturamento 

do grupo; em dez anos. |sso mostra que 

estamos convencidos do fato de que esse 

modelo de negócios vai mudar, Por diver- 

sas razões, carros estão ficando cada vez 

mais caros, geram poluição — a menos quê 

sejam eletneos — conpestonamentos, per 

dem valor etc.Às pessoas pagam preço in- 

tegral por um carro e usam 5% dele, Esta- 

mos convencidos de que há vários pontos 

para dissupções, mas não é fácil dizer às 

outras pessoas, mesmo da Renault "Hey, 

guys, seu modelo de negócios está perto 

de desaparecer”, Também não é fácil criar 

um modelo de negócios completamente 

nevo em uma empresa de |28 anos. O 

desafio é empregar uma mentalidade de 

startup, algo fora da caixa, mas utilizando 

à experiência do grupo-em áreas como 
no | T - engenharia, software, T| etc, e, ao mesmo 

tempo, manter Independência, 

Suponho que, desta 

vez, você não velo ao 

Brasil a passeio. O que 

podemos esperar da 
Mobilize por aqui! 

Delbos: Realmente. não estou no Brasil 

a lazer: Vim para me reurmr cos o time da 

Mobilize, aqui, O Pais for um dos primeiros 

países a possuir O programa, juntamente 

com a França. À equipe tem trabalhado 

em varias frentes, como compariilhamen- 

to de carros, que chamamos de Mobilize 

Share, voltado a empresas, Há algumas di- 

ferenças em relação ao modelo normal. À 

ideia é que a frota seja utilizada durante a 

semana com objetivos profissonais e, Nos 

finais de semana, possa ser utilizada pelos 

funcionários em regime de corshonns. É 

uma forma de verificar as necessidades 

dos usuários, e um beneficio aos colabora- 

dores e a nós, porque testamos O serviço 

Também lançamos, no início do ano, 

o Renault On Demand (sistema de assi- 

natura) para testar o “apetre” do cliente, 

entender quais serviços ele precisa, Em 

Fernando de Noronha (PE), estamos 

testando o Conceito de smart island (ilha 

inteligente). À ideia é tornar uma área au 

tossuficiente em energia, usando células 

fotovoltaicas, estações de recarga e veicu- 

los eletricos, para estudar como reduzir O 

consumo de energia e zerar as emissões, 

no futuro. 

Então. hã várias coisas acontecendo 

no Brasil, O que tenho pedido 20 time & 

pensar em tudo o que podemos fazer re- 

laciõnaádo à carro eletrico. Sabernos que 

o Brasil não estã na dianteira em mabil- 

dade elétrica, mas a Renault tem dez anos 

de experiência e 400 mil carros elétricos 

vendidos na Europa: Isso significa que co- 

nhecemos as necessidades dos usuarios € 

como podemos implementar carregado- 

res inteligentes, como aproveitar as bate- 

rias em uma “segunda vida” (quando não 

servirem mais para o automóvel). 

Você considera oferecer, 

no Brasil, um modelo de 

microcarro como o Duo! 

Delbos: Com um bom modelo de ne- 

gócios, seria um prazer O Duo deve ser 

lançado, na Europa, em 2023,e penso 

que será uma grande oportunidade -de 

mobilidade elétrica e também como 

carsharing nos centros urbanos. Eu fica- 
ria feliz em ter o Mobitize Duo no Brasil, 

futuramente. O Emnd elétrico será um 

grande carro para assinatura 

FALE CONOSCO + Se você quer comentar, sugerir reportagens ou anunciar produtos ou serviços na area de mobilidade, envie uma mensagem para mobilidadeGestadao.com 
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Quando você acha 

que carros elétricos 

alcançarão altos 

volumes de produção 

e serão acessíveis! 

Delbas: Em alzuns anos. Nós não temos 

escolha 

normas estão sendo feitas para matar o 

notor a combustão, porque ele não É | 

bom para o planeta 
mus. Em 

Em varias partes do mundo. as 

55 estao crescendo drasticamente, 

Mas elas dependem de subvenção, é pre 

isamos encontrar uma forma de redu 
pe 

pque os subsidios-dos 

DEN U- 

Ta BH 
Es LR É 

outro lado os carros a combustão vao 1 

RA e rd Rê Ep Rod | rca ae [ada o a 
Car Cala vez Mais Caros, DOMGUE Eles [d ria 

cisarão de mais tecno Úeld para cumprir 

Duo é um microcarro 

elétrico para duas pessoas, 

desenvolvido pela própria 
Mobilize, que conta com 
equipes de engenharia e design 

elétrico atraente, mesmosem subvenção. 

Você acha que o automóvel 

como meio de transporte 

individual irá perder espaço! 

Delbos: 
1 L EP pdPá q POE ue PD 

tros.UrDanos achu 

Jenerde se você fala em cer- 

+ que sim. Pegando o 

exemplo de Paris a prefeita pretende co- 

meçar banido carros com motor a com 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 

E 

Dustão. 26 puder, ein posStaria de banir to- 

dos Os carros, em algumas 3 SE Ta 

mas ofere- 

de elétricos, os 

complicado HF com tarro , | 

ha lugar para parar É quando hã, & caro, 

Agora, se você tala de áreas mais peri- 

féricas. rurais ou cidades menores o USO 

de veiculos particulares ainda será predo 

minante por vários aros, Porquê, se você 

oublico, é complicado: Então, pod 

L eErtar E ESET) | ver junto COM as auto! 

dades, algum pode comparL hamento, -— 

EE ERR pe Op SAR POR a | 19 PA ESC À o SN E Fra alguma forma -de mobilidade “verde”, um 

meio-termo entre carro pessoal e trars- 

Sorte publico 

Quando dirige, que carro 

você usa! 

Delbos: Mós temos 
pe 

qu Eres A ti 
UM AGE, EN Cadã: 

O De CaTrO eletrico; pref 

e verdade (elo diz isso er 

ossabdo à voZ e fazendo aspas cóm os 

dedos 07 bronunciar core de vermgge 
a d E Sai EE Si e Fil am 

ph EO 4 ME Mal clr E Meu MINO 

Dara Usd-io, 

Tudo sobre o seu próximo zero você encontra no Zerão. 
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Passos. A 
simples [pm 

Irá se transformar 

nos próximo anos ” 
| aii e. q 

b j | j d d 

E 

m eh S transformar uma cidade em uma smart 

city De fato, alterações estruturais. são 

o o E custosas € demoradas, Mas alguns passos 

I n ÉS | et ê Marque os iniciais simples podem ser dados, usando 

amigos 

ii dotar uma mobilidade inteligente 

pode parecer um processo com 

plexo, Há quem perse que são pecessários 

murtos recursos e alto investimento para 

o que já está disponivel hoje, que fazem 

uma grande diferença, Reuni, neste texto, O 

que vi dCoONntecer Nos Meus anos trabalhar 

do com informações e mobilidade urbana, 

e que podem ajudar muro as-cidades, 05 

operadores e, prircipamente, as pessoas, 

INFORMAÇÕES REVELADAS 
Esse É um dos primeiros e mais Importan- 

tes passos. Uma política de dados abertos 

no transporte público possibilita que diver- 

505 atores da sociedade colaborem para à 
mobilidade, E também uma maneira de ser 

mais transparente .e respeitoso com os mu- 

nicipes que usam o transporte público. Tan- 

to que, em alguns lugares, existe a cbngação "EM 2022, ALGUMAS 

CIDADES EUROPEIAS 

E ASIÁTICAS JÁ 

VÃO IMPLEMENTAR 

SERVIÇOS DE 

ROBOTÁXI." 

legal de que tudo seja revelado. 

fcredito que isso não é necessário 
para gestores públicos e operadores 

com uma visdo completa da locomea- 

tão. Um des preceitos da mobilidade 

com um serviço (MaaS) é a integra- 

cão e a capacidade de ser multimodal, 

oque acaba levando mais passageiros 

ao transporte público A locomoção de 

massa sera sempre fundamental, em espe- 

cial nas grandes metrópoles, 

Murtas cidades e operadores têm os da- 

dos do transporte público sistermatizados de 

alguma forma só em seus armiventes, o que 
restringe seu uso para O bem de toda à co 

letividade, Dados abertos são fundamentais 

pala oferecer aos passageiros informações 

que aprimorem sua experência na mobal 

dade urbana, como a localização do ônibus, 

em tempo rea e informações sobre acess 

bilidade, cimatzação, indice de lotação etc, 

PARCERIAS COM 

A INICIATIVA PRIVADA 

As cidades, em especial as que enfrentam 
muitos desafios, são um convite às empre- 

sas que buscam inôvar Com pronidades di 

terentes da administração pública, a (Piciativa 

privada consegue criar a inovação em um 
rtmo mais acelerado, fazer testes, aprmorar 

os processos e, principalmente, manter o 
que foi desenvolndo em operação, 

Administradores & operadores que cóm- 

Este material e produzido pelo Estadão Blue Studio 

Produzido por 
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preendem 1850 trabalham em parceria com 

empresas que fazem parte do ecossistema 
da mobilidade. Por exemplo, a Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CP TM) 

eo CÓOR-Rio já promoveram hackathons e 
chamadas de movação, a 5P Trans tem a im- 

ciatva- do Mobilab, seu Laboratório de Mo 

bilidade Urbana. entre outros São formas de 

ncentivar à inóvação ser perar custos ao 

Poder Público — em alguns casos, econgmi- 

zando recursos — e-deiar a cidade mais co- 

nectada para Os moradores e lunstas, fazen- 

do-se valer da expertise de seus parceiros. 

FOCO EM ACESSIBILIDADE 

Mobilidade & um direito de todos e, para 

ser Universal, tem que ievar em conta a 

acessibilidade a veiculos, pontos, terminais 

e rotas. Tambem & uma questao de inclu- 

são social: à maior parte das pessoas COM 

deficiência não pode sempre contratar ser 

viços específicos de transporte ou mesmo 

requisitar carros por aplicativo, 

Urmma-cidade inteligente deixa essas im- 

formações claras para todos que vão fazer 

um trajeto. em especial as pessoas com 

mobilidade reduzida e a população idosa, 

É uma maneira de auxiliar na preparação & 

na escolha do trajeto e oferecer oportuni- 

dade de acesso a educação, trabalho, cultu- 

ra-e lazer para essa parcela da sociedade. 

COLABORAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
Listei por Ultimo. mas talvez este seja O 

passo inicial: os gestores públicos e os ope- 

radores devem se preparar para colaborar 

com outros atores € Infegrar mais serviços. 

Hferentes formas de mobilidade são vis- 

tas por alguns anda como competidores, é 

não come serviços complementares. 

Além disso, precisam focar no que é a 

sua Competência pára as agências, OU seja, 

planejar, regular e fiscalizar os serviços de 

mobilidade urbana e. para os operadores, 
realizar O que estã em contrato, prestando 

um serviço de qualidade à população. 

à mobilidade urbana está se transfór- 

mando rapidamente — e vai mudar mais nos 

prósimos anos-do que no último século, 

Algumas cidades europeias & asiáticas vão 

implementar serviços de robotáxi, com car 

ros autônomos buscando passageiros, já em 

2022 E um processo mevitável, e é melhor 

fazer parte dele. Construir uma cidade im 

teligente é algo que dependera do trabalho 

conjunto entre Poder Público, empresas e 

toda a sociedade 7) 

Fotos: Divulgação Moovite Gotty Images 



(1 CARRO POR ASSINATURA 

Opção pe 
assinatura, 
com pouco 
aumento 

no gasto 
Modalidade é opção 

vantajosa para quem utiliza 

bastante carro por aplicativo 

FOTO: MARCO ANKOSQUI 

Acesse 

Compartilhe 

Ma uz os 

amigos 

No momento, 

o Fiat Mobi 
atende muito 
bem às 
necessidades 

de Brunno 
Soares 

se 

“Db á a F DO a 

PATROCÍNIO E ) ) 
à CAOA ma Rs [T | B | 

JN recentemente, Brunno Ricardo Soa- 

res, analista de customer experience, 

estava gastando cerca de R$ | mil mensass 
em seus deslocamentos pela dade de São 

Paulo, solicitando caros por aplicatrro qua- 

e dianamente, Desde o Início de outubro, 

porém, ele mudou a forma de transporte 

Soares adotou a mocaldade de assnatura 

& garante que, mesmo tendo um carro a 

disposição O tempo todo, a troca não resul- 

tou em grande alteração no gastô mental, 

O analista de CA diz que não tinha In- 

tenção de manter um veiculo e estava salis- 

feto com o transporte por aplicativo, uma 

boa alternativa para uso esporadico. No 
entanto, por razões medicas, passóu a de- 

pender mais de automovel, Soares faz tra- 

tamento contra um câncer e, por 550, sua 

rotina implica visitas à médicos e hospitais. 

Devido à pandemia e a seu estado de 

saúde, ele diz que estava evitando o trans- 

porte publico. Mas, pór outro lado, seu 

gasto com carros por aplicativo aumentou. 

Soares começou a analisar diversas opções, 

inclundo financiamento e consórcio. & aca- 

bou optando pela assinatura, “Achei mais 

pratico E55€ Serviço, afirrra, acrescentan- 

do que na modalidade não haveria gastos 

extras como seguro e manutenção. Out 

vantagem mencionada por ele foi a agilida- 

de na entrega. “Nas concessionárias, a fila 

de espera é de em media, 120 dias diz, 

PLANO DE 36 MESES 

Ter um carro à disposição o tempo todo 

passou a 5 te. por 

que, além de tratar de sua própria doen- 

ça, nesse meio-tempo-sua sogra também 

adoeceu 0 que aumentou a necessidade 

de deslocamentos. "Minha rotina & ir de 

anda mais importa 

casa para q hospital”, afirma, 
Soares contratou na Movida Flat sDares contratou, na Movida, Um Fia 

Mobi, por 35 meses. Às Lrês primeiras 

prestações custam R$ 05 e, a partir 

do quarto mês, as parcelas sobem para 

R$ 1.410, He informa que optou por um 

plano com franquia UM pouco maior, de 

500 quilômetros mensais (as opções 

partem de [000], como margem de se 

gurança para eventuais viagens. 

Ele informa que fez a cotação pelo apli- 

cativo, é no dia seguinte, um consultor da 

empresa entrou em contato para saber se 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 

havia alguma dúvida. "Sane: as questões, fiz 

o pedido e 

20 cias para entregar o carro, Mas, logo 

depois, informaram que ele estaria dispo- 

a Moda deu prazo de até 

nivel no-dia seçunte. Demorou 48 horas 

para eu estar com o 

Soares afirma que, caso tivesse dinheiro 

carto na mão. 

para comprar um carmo; o Mob não sena q 

modeto escolhido, Apesar disso, garante que 

o hatch “atende” as suas necessidades "Es- 

tou satisfeito com ele, no transto cdiz.lanto 

que até consultou a Movida para saber da 

possibilidade de aquisição do carro, no fim 

do contrato Mas de acordo com a empre: 

ca. isso não é possivel embora a prática seja 

permitida em outras plataformas, como a 

dio NB oferece modetos da Fat e 

Oque a Movida prevê, em caso de 

interesse, É à prorrógação do contra- 

da jpen. 

to por ate 180 dias, mediante reajuste. 

Após esse periodo, é necessário fazer 
um novo contrato, 

Assinatura com “entrada” 

Embora um dos atrativos do serviço 

seja o fato de não prever nenhuma 

entrada, o Renault On Demand 

oferece a possibilidade de o cliente 

antecipar um valor maior no 

primeiro pagamento, em troca de 

parcelas reduzidas durante o plano, 

além de desconto de até 17%. 

De acordo com a empresa, 

a opção é vantajosa para quem 

pode dispor da quantia inicial. 

Com entrada de R$ 13.926,33,a 

mensalidade de um Kwid Zen, no 

plano de 24 meses, será de 

R$ 804,40. Nesse exemplo, o valor 

total chegaria a R$ 32.427,53, 
desconto de R$ 4.709,35, ou 

12,68%. Para compra, essa versão 

custa R$ 58.490, 
“Com prestações menores, O 

carro acaba impactando menos na 

renda do cliente”, afirma Romain 

Darmon, gerente-geral do Renault 

On Demand. Os planos são de 12, |8 

ou 24 meses, e há opções de franquia 

de 1.000, 1.500 e 2.000 quilômetros 

mensais. (HPV) sm 
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SãO PAULO, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

! A nn ininnseca ao ser hu- 

mano, a busca por proteção tem 

aumentado entre à população. É a entra- 

da de novas regulamentações que visam 

aprimorar e fomentar o desenvolvimento 
do segmento traz um cenário anda mais 

positivo ao mercado, 

jo caso do setor automotivo, a Supe- 

rintendência de Seguros Privados (Susep) 
publicou novas normas que permitem a 

Hexibilização no momento da contrata- 

ção do seguro, com objetivo de promo- 
ver a ampliação do acesso ca população 

à proteção e à simplificação das apólices, 

Na prática,a novidade oferece maior li- 

berdade para formatação de produtos e 

permite a elaboração de contratos mais 

simples e de fácil entendimento para os 

consumidores, 

EVOLUÇÃO DO MERCADO 

No dia a dia, ão mesmo tempo que 

as seguradoras passarão a ter maior 

liberdade para criar produtos, os con- 
sumidores serão beneficiados com uma 

gama maior de coberturas, proteção 

par per use, combos com serviços e 

assistências diferenciadas em uma única 

apólice, entre outras possibilidades. 

Nesse novo-cicio de desenvolvi 

mento. é importante o consumidor 

entender claramente, as diferenças 

entre Os vários tipos dê produ- 

to que passarão a ser oferecidos 

pelas seguradoras, que terão à 

possibilidade de ofertar recursos 

variados com o suporte de inume- 

ros dispositivos tecnológicos, internet 

das colsas (lol) e simplificação dos 

processos, Diante desse quadro, cada 

consumidor precisa escolher, de forma 

ainda mais consciente, a melhor opção 

de contratação às suas necessidades. É 

uma evolução do mercado para corsi- 

derar UM novo consumidor, mais exi- 

gente e diversificado. 

ley nEl&07 0, que for aprovada em 

abril deste ano, estabeleceu novas re- 

gras E alterou alguns pontos já existentes 

no Código de Trânsito Brasileiro. Lima delas 
foi o aumento do limite de pontos permi- 

tidos na CNH, que passou de 20 para 40. 

Contudo, é preciso ter atenção, pois a mu- 
dança não serve para todos 05 casos, 

De acordo com o texto, o limite não 

é fixo, Portanto ele passa a depender de 

quantas infrações gravissimas foram co- 

metidas pelo condutor em um periodo de 

[2 meses. Então, é possivel que limite 

seja reduzido para 30 e, até mesmo, Os 

antipos 20 pontos, 

à nova regra funciona da seguinte ma- 

neira-caso o condutor não cometa nenhu- 

ma infração gravíssima, o limite fica em 40 

partos Se houver uma Infração desse tipo, 

a-maxima já car para 30 pontos. E. por fim. 

para Os casos de duas ou mais infrações 

Este material e produzido pelo Estadão Blue Studio 
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à norma atende às novas deman- 

das de consumo do seguro automotivo 

e essas mudanças também contribuem 

para aperfeiçoar a relação entre clientes 

e corretores. À indústria de seguros vive 

um momento de grandes oportunidades, 

Produtos & serviços mais customizados 

são imprescindíveis, com foco em mabarmi- 

zar a experiência do consumidor, No caso 

das seguradoras, a forma de vender segu- 

ro passa por transformação para acompa- 

nhar o nimo-das mudanças: O processo 

de venda torna-se uma verdadeira corsul- 

Lória de risco para O cliente, em vez de 

simples oferta de produto de prateleira. 

No papel de consultor o corretor ana- 

isa o perfil e as necessidades de cada pes- 

soa cu empresa levando em consideração 
macro e-mmicrossingularidades. É preciso 

ter sensibilidade é visão holística sobre O 

que é essencial para cada cliente e essa 
nova norma permite ampliar o -ólhar e as 

possibilidades segmentadas. 

Em paralelo, empresas investem na In- 
tegração de informações e otimização e/ 

ou pa criação de canais de relacionamer- 

to. com o chente, com uso de intehgência 

artificial, chats em tempo real, URAs (sis- 

temas de atendimento) com autosservi- 

ços. chatbots, redes sociais, aplicativos de 

mensagem, sem abrir mão de ferramen- 

tas tradicionais. como e-mails, telefones e 

sites. Nesse cenário de múltiplas opções 
de contato, os principais continuam sendo 

a qualidade da prestação do serviço e O 

atendimento próximo e humanizado: 
Diante dessa grande oportunidade ce 

modernização e simplificação do regime 

de produtos, desenvolvimento do setor e 

melhoria da experiência do segurado na 

contratação de seguros, as empresas bus- 

cam transformar clentes em fãs. com base 

no encantamento com os serviços presta- 

dos, Criatividade, simplicidade e qualidade 

serão diferênciais cada vez mais sentidos 

no mercado de seguro-auto” sm 

Foto: Divulgação Bradesco Seguros 

gravissimas, O limite para suspender a car 

teira volta a ser de 20 pontos. 

A pontuação passa à ser computada a 

partir da data da infração. Ou seja den- 

tro desse periodo de | 2 meses, é possivel 

acumular pontos sejam eles de infrações 

leves, sejam elas gravíssimas. 

REAJUSTE DE VALOR 
Além de continuar com o limite de 20 

pontos na carteira, o motorista qué co- 

meter duas ou mais Infrações gravíssimas, 

terá que pagar um novo valor Segundo as 

novas normas estabelecidas pelo Código 

de Trânsito Brasileiro, esse tipo de multa 

custa cerca de R$ 239247. Fora, claro, con- 

tinuar valendo / pontos na CNH, 

Para relembrar, o sistema de pontua- 

ção funciona da seguinte forma. Infra- 

ção leve: 3 pontos; média: 4, grave: 5; e 

3n gravíssima: ? pontos, 
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Ford oferece diversas versões da picape Ranger, com preços mensais 
entre R$ 5.450 (Ranger Black) e R$ 6.850 (Limited) 

ET setembro do ano passado, quando 

anda produzia automóveis no Brasil, a 

Ford começou a desenvolver um projeto 

de serviço de assinatura. À partir de en- 

tão, muita coisa mudou, Em janeiro deste 

ano, a multinacional encerrou à produção 

local. Com (550; Ka-e EcoSport — os Únicos 

modelos da marca quis ainda eram prio- 

duzidos no País — sairam de linha Assir, 

quando, enfim. lançou o programa Ford 

Go, em junho deste ano, a marca passou 

a oferecer apenas dois modelos: a picape 

Ranger (Importada da Argentina) e q Sly 

Territory (produzido na China) Os planos 

são de, apenas, [2 meses, O que contras 

ta com a estratégia das concorrentes, que 

oferecem contratos de até três anos 

PICAPE 

De acordo com Luciano Driemeier ge- 

rente de mobilidade & novós negócios 

da Ford, à programa for concebido tan- 

to para o cliente pessoa fisica (PF) como 

para a pessoa jundica (P]) “menorzinha” 

“Q P| menorzinho estava melo no limbo 

do mercado, Tem o cara que atende o 

grande trotista e O proprama destinado ao 

cliente pessoa fisiça. OQ Ford Go lançou o 

programa de P| de um a onco veiculos, 

Além disso, Driemeter chama atenção 

ao fato de que a Ford fai uma das plo- 
neiras a oferecer assinatura de caminho- 
netes. “Picape é um bicho-pmeió estranho: 

normalmente, é preciso pedir e a entrega 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 

é por assinatura. 

pode demorar quatro meses. Claramente, 

pão é uma oferta direta”. diz. 

CHAVE EM ATÉ 45 DIAS 
OQ programa da empresa prevê entrega en- 

tre 30 é 45 dias, a partirdo faturamento, 

“Esse é um ponto crítico para O consumidor, 

Desde o momento em que passa O cartão 

de crédito e tem um débito sgnificativo ele 

quer receber, diz, Se a pessoa já É ansiosa 

com comércio eletrônico em compras me- 

nores, imagina a expectativa quando passa 

& cartão para valores maiores. 

O executivo reforça que o ciente que 

busca à alternativa da assinatura deseja 

ter um veiculo, mas não pretende lidar 

com tarefas como a posterior revenda do 

carro, Pode ser, também, uma pessoa que 

prefere manter o dinheiro em algum tipo 

de aplicação ou negócio, em vez de colo- 

calo em um bem (nó caso à veiculo) que 

ra sofrer desvalorização, 

Segundo Dremeier, há clientes que já 

“yraram à chave” e não querem comprar 

“Acho que é um caminho sem volta, espe- 

cialmente nas grandes caprtais. O chente não 
quer O incômodo, como ter de se preocu- 

par com a venda Fara maximizar O que vou 

ganhar Res caro, preciso serum bom ven- 

dedor e ter tempo para fazer 1580, Já na as 

sinatura, 0 executvo diz que o consumidor 

“compra” o conforto -e deixa para a mon- 

táadora O ônus de negociar um bom seguro, 

por exemplo, (HPV) 3mn 

Fotos: Divulgação Ford 

Saiba mais em 

Assine e saia de | 

Jeep Renegode no hora. 

Parcelas 
e-portir de 

por mês 

Ocorre do futuro e por assinatura 
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Seminário da 
SAE debate 

assunto 
Especialistas falam sobre 

oportunidades e dificuldades 

para tornar os veículos elétricos 

uma realidade no Brasil 

POR MÁRIO SÉRGIO VENDITTI 

GUIA DO 
PRIMEIRO CARRO 

ELÉTRICO OU 
HÍBRIDO 
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Fontes Cart e SERG (Sistema-de 
Estimatrvas de Emissões e Rermoções 

de Gases de Efsito Estula! 

poderá ter 2,5 milhões de carros 
eletrificados em 2035 

| É ro 

| a 

NE é por falta de estudos e tentatras 

de encontrar o melhor caminho para à 

eletromobilidade que o Pais:não fara a tran- 

sição adequada entre veiculos com motor 

a combustão e eletriicados. Uma serie de 

debates estã acontecendo para discutir um 

terna que já mrou pauta muncial, 

Quais medidas a Industria automotiva 

- montadoras e segmento de autopeças - 
vem adotando para virar à chave da eletr- 

ficação no Pais! Estamos preparados para 

a chegada dos carros movidos a bateria! 

Essa e outras reflexões deram o tom no 

102 Simpósio SÃE Brasil de Veiculos Eletr 

cos e Hibndos, realizado em outubro, 

Ate apóra, um desenvolvimento ainda 

timido ocorreu na área dos hipridos fiex 

e inóvações na micromobiidade elétrica”, 

acredita Ricardo Takahira, vicçe-coordena- 

dor da comissão técnica-de veiculos ele- 

tricos-e híbridos da SAE Brasil “E pouco 

em relação ao que acontece na Europa, 

na Ásia e nos EUA, em que, mesmo com 

prioridade para o petróleo, há novidades 

com os elétricos, 

Ele diz que a implantação da eletromo- 

bilidade em escala global envolve práticas 

econômicas inéditas e critérios rigidos de 

responsabilidade ambiental, social e de go- 

vernança, que preparam o terreno para 

à surgimento de soluções tecnológicas. À 

seu ver a discussão não 5e FESUME à mu- 

dança do pomertram clássico. com motor a 

combustão, para o eletnificado. Também é 

preciso considerar o uso de biocormbusti- 

veis e a nibrdização, embora algumas fa- 

bricantes defendam que os modelos hibn- 

dos estejam condenados a uma vida curt 

“OQ Brasil possui multas nie 

enerpeticas e opções de combustíveis sus- 

temtaveis. Mas ainda careçe de um marco re 

gulatório mais incsivo, com datas e objetivos 

para as empresas justificarem as ações lo- 

cais para suas matrizes , destaca Takahira. 

DESCARBONIZAÇÃO 
Hã-çasos também fora do ambito 

dos automóveis de passeio. "Mati- 

vado pelo sistema elétrico metrofer- 

roviarno existente ha decadas o setor 

marítimo dá passos em direção aos 

combustiveis verdes como o hidrogênio, 

solução também apontada para 05 veicu- 

los pesados fora do ambiente urbanó”, 

acrescenta Ricardo Takahira. 

A eletnficação caminha de mãos dadas 

com a descarbonização do mero ambien- 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio 
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te. Em sua apresentação, Luiz Carlos Mo- 

raes, presidente da Associação Macional 

dos Fabricantes de Veiculos Automotores 

(Anfavea) revelou que | 3% das emissões, 

no Brasil, sdo provocadas pelo transporte, 

à agropecuária (35%) € O desmatamento 

(27%) são Os maiores responsáveis pe- 

los gases túmicos despejados na natureza, 

Nos Estados Umdos, a parceia de culpa 

dos veiculos é de 29%. e, na Europa, 23%. 

No entendimento de Moraes, O cenano 

possivel para a eletrificação no País se dará 

de lQ a |5 anos, Para que isso aconteça, 

alguns fatores precisarão influenciar à evo 

lução das rotas tecnoiógicas. como estiri- 

los governamentais, desenvolvimento da 

ingustra, disponibihdade de infraestrutura 

de produção é distribuição e pardade-dos 

custos de veiculos elétricos. em compara- 

cio aos de motores a combustão. 

SEM POLÍTICAS PÚBLICAS 

“A convergência dessas forças vai moldar 

a descarbonização, no País, nos próximos 

anos, em três estágios”, diz.o presidente 

da Antavea. O primeiro-chama-se Inercial, 

Em um cenário mais conservador os mo- 

tores a combustão ainda dominarão a fro- 

ta, em 2035,40 passo que os eletrficados 

— com |,3 milhão de velcutos nas ruas — 

atenderão a segmentos específicos, regui- 

stos de emissões e clientes corporativos. 

la segunda situação, batizada de con- 

vergência -plobal, a evolução tecrológica 

eormima de crescimento permitirão que 

os veiculos elétricos ganhem escala, che- 

gando, em 2035, a patamares similares 

aos da Europa, com 25 milhões-de unida- 

des. "Nesse caso, o Brasil necessitará de 

150 mil carregadores e investimentos de 

R$ 14 bilhões”, projeta Moraes, 

Q protagonismo de trocombustiveis 

& à terceiro estágio, Nela, o etanol ga- 

nha mais espaço como personagem da 
descarbonização, beneficiado pela fro- 

ta de carros flex e ampla infraestrutura 

de produção e distribuição, “Em 2030, 0 

consumo de etanol aumentaria em |B 

bilhões de litros, exigindo área plantada 

adicional de | ou 2 hectares para aten- 

der à demanda”. salienta. “O maior uso 

do etanol acelera a espia ã 

curto e médio prazos ao reduzir a Emis- 

são da frota circulante, 

No entanto, Moraes lembra que todo 

o estudo em torno -da descarbonização 

esbarra em dois paradoxos brasileiros: O 

ervelhecimento da lrota e a menção de 

IPA, para automóveis acima de 20 anos, 

“Se não houver uma política que ataque e 

resolva a frota cada vez mais velha, jamais 

acontecera a redução de emissões nO 

Pais”, decreta. “E, na medida em que o go- 

verno exime os carros acima de 2Ú anos 

de pagar IPVA, ele estimula a livre circula- 

ção dos maisres agentes poluidores. 

Tais: chficuldades, por fim, chegam a 

um ponto complicado: a falta de políticas 
públicas para à eletrificação. “Enquanto 

Europa, Estados Unidos, China e Índia 

avançam nessa pauta, O Brasil segue com- 

pletamente estagnado, lamenta Moraes. 

Consequentemente, a eletromobilidade 

em construção no Pais continuara SETMprE 

um passo atrás — ou mais — em relação ao 
resto do mundo, =n 
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Categorias exclusivas de apps são 
as mais lucrativas para motoristas 

Quem possui veículos mais espaçosos pode fazer parte do 99Comfort, modalidade 

da plataforma 99 que rende valores mais atraentes para os condutores parceiros 

er veiculos mais novos, 

mais espaçosos e mais 

confortáveis pode Irazer 

vantagens a mais para os motoris- 

tas de transporte por aplicativo — 

e uma delas é poder se enquadrar 

nas categorias exclusivas, que tra- 

zem ganhos superiores. 

Na 99 — plataforma de tecno- 

logia voltada à mobilidade urbana 

com usuários em cerca de L6OQ 

municipios do Brasile 750 milcon 

dutores cadastrados —, em São 
Paulo, por exemplo, a tarifa-base 

do 99Comfort é de R$ 2,47, com 

ganho de R$ 1,35 por quilômetro, 

R$ 0,13 por tempo e ganho mini- 

mode R$ 6,50 para o profissional. 

Mas existem úutros critérios 

para fazer parte da cateporia ex 

clusiva. De maneira geral, É neces 

sário ser bem avaliado (minimo 

de 4,5 estrelasj e possuir um car- 

ro de uma das marcas e modelos 

elegiveis a partir do ano de fabri- 

cação. No geral, são veiculos mais 

espaçosos e confortáveis, com ano 

minimo de fabricação entre 2012 

e 2048, dependendo do modelo. 

Confira a lista completa aqui: ht 

tps:/ [motoristas 99pop.com, br / 

saopailo/99comfort 

A 99 oferece ao motorista par- 

ceiro fazer corso sobre a categoria 

ou ter seu veiculo submetido a uma 

vistoria para avaliar as condições 

de higiene, limpeza v segurança 
Quando os requisitos são atendi 

dos, o motorista parceiro é avisado 

diretamente pelo aplicativo. 

E, em momentos em que não 

houver chamadas 99Comfort, ele 

continuará a receber chamadas 

da categoria 99Pop ou de outras 

categorias habilitadas, dependen- 

do da demanda de passageiros. 

Melhor opção para 

quem busca mais conforto 

Uma das principais caracteristi 

cas do serviço exclusivo 99Comfort 

& atender aos clientes que necessi 

tam de mais espaço ou comodidade 

em seus deslocamentos, sejam eles 

diários ou eventuais. Ou até mesmo 

a experiência de andar em carros 

com mais itens de conforta, como 

bancos de couro, insulfim entre 

outros — para ir ao trabalho, uma 

reunião, uma consulta médica, 

uma viagem ou festa —, contan- 

do com a referência em segurança 

olerecida pela plataforma, que dis: 

ponibiliza para essa modalidade os 

motoristas ainda mais experientes 

e bem avaliados. 

Alem disso, como nas demais 

cateporias, todos os motoristas 

parceiros do 99Comlort têm seus 

perfis verificados atravês de inte 

ligência artificial, com a análise 

de CPF, CNH e licenciamento do 

veiculo. Aos passageiros também 

estão disponiveis todas as ferra 

mentas de segurança, como GPS 

para monitoramento em tempo 

real, câmeras, gravação de áudio 

e compartilhamento de rota du: 

rante suas corridas, 

Sem abrir mão de 
outras corridas, 

os motoristas 
mais bem 

avaliados também 
podem conduzir 

nas categorias 
exclusivas com 

mais ganhos por 
quilometragem 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocinio da 98: 

Como subir de nota 

Com base na experiência de 

seus profissionais, a 99 preparou 

algumas recomendações para 

que eles possam oferecer um 

atendimento cada vez melhor, 

alcançando, dessa forma, notas 

mais altas: 

Usar máscara: obrigatório 

para motorista e passageiro 

durante o deslocamento. 

Manter janelas abertas: 

para evitar a proliferação do 

coronavírus. 

Ser gentil: cumprimentar os 

clientes é manter o bom hu- 

mor; disponibilizar carrega- 

dores para celular e oferecer 
agua e balas, 

Facilitar o pagamento: se 

aceitar corridas em dinheiro, 

possuir troco, A recomen- 

dação é ter sempre R$ 50 em 

notas de R$ 5, R$2 e R$ 10 tro- 
cados em moedas. E, se o pa- 

gamento for via maguininha, 

mantê-la ligada e conectada. 

Usar GPS: mas fundamental 
perguntar ao passageiro se 

ele tem algum caminho de 

preferência. 

Tornar o trajeto ainda mais 
agradavel: verifique se passa- 

gelro aprecia a rádio sintonl- 

zada e o volume ou se ele quer 

alguma outra, 

Para acessar outros 

conteúdos, aponte 

a câmera do celular 
para este OR code: 

2 É muito mais tecnologia Na 99, motoristas parceiros , ; 
e proteção para VOCÊ 

e passageiros contam com 

segurança e tecnologia, A sad com/segurança 
da chamada ao destino. E cannpa Ei Ee 

9 Se cuida, 

de Segurança 99, 
vai de 99. 
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Amsterdã é 
modelo de 
mobilidade 

ativa | 
Capital holandesa torna- 

-se exemplo mundial para 

outras cidades que buscam 

implementar a bicicleta 

como meio de transporte 

r abordasem da Iniciativa Amster- 

dam Smart City é a de priorizar O 
usuario final (os cidadãos) coma prin- 

cipal forma de aprimoramento. Parte 

essencial para o desenvolvimento de ini- 

ciativas é a utiização de living labs, que 

garantem a oportunidade dos cidadãos 

São Paulo também 
investe na bicicleta 

Em Amsterdã, 32% do 

go é feito de bicicleta 

“Acredito que um dos principais 

aprendizados que Amsterdã 
proporciona em relação à 

| mobilidade urbana é a aceitação, 

gos por parte da população, de 
rabitantes usam Ma Er utilizar diferentes modais. São 

es, diariamente 1 [a Paulo, que foi a vencedora no 
= eixo de mobilidade urbana 
| do Ranking Connected Smart 

Cities, ainda estã caminhando 

para ser uma cidade mais 

inclusiva para ciclistas e penso 

que parte do processo está na 

popularização desse meio de 

transporte”, aponta Paula Faria, 

idealizadora do Connected 

Smart Cities & Mobility. 

tráf 

635 Za de ceLs | 

bike 

são mais de 500 km de sm 
ciclovia espalhados ese 1 

218 km” de espaço urbano 

porabeaço São Paulo é a cidade do Brasil 
aa e? com a maior quilometragem de 

a 4 BECUSSÃO É, j na e = 
E id mobilidade sea * ciclofaixas e políticas públicas 

* astará presente na E voltadas ao setor. Apesar disso, 

ainda existe resistência de 

. motoristas em respeitar esses 
: Smart Clties & espaços: a estrutura incompleta 

TRANZADO. À de algumas áreas, como a falta 
de sinalização, estimula carros 

e motos a invadirem o espaço 

para desembarque. 

Mesmo com os desafios, O 

primeiro trimestre de 202| 

teve um crescimento de 22,8% 

de bicicletas nas principais vias 

da cidade, À pesquisa “Viver 

em São Paulo = Mobilidade 

Urbana”, realizada pelo Ibope, 

por encomenda da rede Nossa 

São Paulo, aponta, ainda, que 

82% dos paulistanos desejam 

mais ciclofaixas. À tendência 

é que esse apoio aumente, 

tornando políticas públicas para 

o setor essenciais à segurança 

dos ciclistas. 

B" edição do Evento 

Nacional Connected 

2 outulto 

Pesquisa apónta que 82% dos 

paulistanos desejam mais ciclovias 

dio 
audi 7, 
a 

ar 
id 
ZA 

1 ê e 
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assegurando maior eficiência no mo- 

mento de implementação, 

om um grande adensamento de ha- 

bitantes, o deslocamento da população 

é um desafio para a capital holandesa. 

Amsterdã administra o planejamento 

da mobilidade urbana ao utilizar tec- 

noólogias da informação é comunicação, 

ao promover a acessibilidade local e ao 

garantir que os milhares de turistas que 

frequentam a cidade todos os anos fa- 

cam parte dessa gestão. 

Para isso, à Companhia de Transporte 

Público dispõe de um sistema similar ao 

Bilhete Unico, que inclui diversos modais 

de transporte. O Chipkaart Ov-card en- 

globa metrô e ônibus e também garante 

o traslado de balsa, barcos e autocarros 

COM apenas uma forma de pagamento, 

O pais também possui um sistema de 

gerenciamento da mobilidade de.carater 

empresarial ao oferecer SOTUÇÕES para 

reduzir o uso de veículos particulares 

a viagem até o trabalho, O Corporate 
Mobility Management fol implementa- 

do em 1989 e reduziu até 8% no uso 

de carrós de funcionários em empresas 

que adotaram a medida 

CIDADE DAS BIKES 

Considerada a capita! mundial-do crelis- 

mo, 34% do tráfego de Amsterdã é feito 

de bicicleta, em comparação com apenas 

22% de todas as viagens realizadas de 

carro. Com 63% dos habitantes utilizando 

esse veículo, diariamente, a cidade possul 
mais Erorcletas do que cidadãos, com um 

número quatro vezes maior desse modal 

do que veículos individuais, São mais de 

500 quilômetros de ciclovia espalhados 

por 2/8 quilômetros quadrados de es- 

paço urbano;-com corredores comparti- 

lhados, guardas de trânsito e sinalização 

especial para ciclistas, 

Farte do sucesso da implementação 

desse meio de transporte estã na cam- 

panha “Pare o Assassinato de Crianças”, 

realizada, em 197 |, por meto de protes- 
tos populares, Com a disseminação dos 

carros tomo principal meio de locomo- 

ção, ha Europa, na década de 70,0 nú- 

merô de acidentes no trânsito aumentou 

de forma alarmante. Com |s50, 0 governo 

encontrou apoio na população para bus- 

car novos metos de transitar pela cidade 

que evitassem fatalidades, =n 

Fotos: Getty Images 

Este material e produzido pelo Estadão Blue Studio 



TA 99 É UM IMPACTO 
APLICATIVO QUE ECONÔMICO 

As corridas da 99 foram responsáveis por 

c QNECIA M pato acrescentar R$ 1519 bilhões na economia 

ss | a brasileira em 2020, segundo estudo 

DE Z0 MILHÕES realizado pela FIPE*. 
*Fundação Institute de Pasquisas Ecorárricas 

| » OA IT l>imio Di Eta SILEIROS - Es A 4 f- 

A SERVIÇOS DE | 

TRANSPORTE, R$ 

PAGAMENTOS 

(Avila! | 

APOIO A SOCIEDADE | 
A 99 apoia o combate à pandemia e facilita os MOBI LIDADE 

deslocamentos essenciais, garantindo segurança URB AN A 

aos passageiros e renda aos motoristas parceiros. 

uss A democratização do acesso à mobilidade 
urbana por meio da tecnologia faz parte 

f U el LEFT ES: do pass DNA. Atualmente, a maioria 

. das corridas da plataforma começam nas 
PARA VACINAÇÃO, Rr ; 
PELO FUNDO INTERNACIONAL regiões menos ricas dos centros urbanos. 

ç 64% ACREDITAM QUE O UZO DE 
neon = —L[+ CARRO PARTICULAR FIBRA 

E) po | o Lu NO Ea € j=ES 
& MOBILIDADE URBAMA 

DE CORRIDAS EM 48 CIDADES PARA 859% 
CIDADÃOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM | DEFENDEM QUE O USO DE TRANSPORTE 

COLETIVO OU COMPARTILHADO 
NAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO * DEVERIA SER INCENTIVADO 

R$ 150 a ACREDITAM QUE O USO DE CARRO 
é ; Ds POR APLICATIVO MELHORA A 

a MOBILIDADE URBANA 
| a : Ê es — a, | | Di 

PARA O INSTITUTO BUTANTAN, EM SÃO PAULO, ' 
E PARA A FIOCRUZ, NO RIO DE JANEIRO 99 Se cuida, 

— vai de 99. 
INFORME PUBLICITÁRIO 
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nao previmos que sera a tentativa CRISTINA ALBUQUERQUE E 
GERENTE DE MOBILIDADE 

í 6a mia alargamos a primeira avenida, 

irucial de murtas para garantir à frota crescen- 

te de carros o máximo de mobilidade e con- 

URBANA DO WRI BRASIL forto. Hoje, sabemos que esse esorço é em 

Hora de 
repactuar 

com os carros 
a conta da 
mobilidade 

vacendo tarda até que os congestionamentos 

retornem, em uma cidade com mais faixas 

para carrós é menos espaço para as pessoas 

desirutarem a veda com qualidaçe. 

Em meio a crenças e práticas anacróni 

cas, O transporte público coletivo, um di- 

Compartilhe 

Marque os 

amigos 

reto constitucional, sem o qual milhões de 

pessoas são privadas do acesso à cidade, 

atravessa, hoje, sua pior crse, Com o baque 

adicional da pançemia, come o risco de -co- 

lapsar em várias metrópoies. 

Oque a cnse do ônibus tem avercom o 

carro” Tudo, À frota brasieira de autormóvelIs 

quase quadruplicou, nas duas Ultras déca- 

das. Somente entre 2013 e 2019, a demar- 

da por ônibus caiu mais de 2624 Muros dos 

passageiros perdidos pelo transporte coletr 

vo foram atraidos pela promessa insustenta- 

vel da mobilidade carrocêrninca, Resultado! 

Mais congestionamento, poluição, perdas 

econômicas & de vidas 

Toda a sociedade se prejudica quando 

migrar para O carro parece a escolha mais 

vantajosa. Acontece que 'só parece”. Os "COBRANÇA POR 

IMPACTOS NEGATIVOS 

carros seriam bem menos atraentes como 

simbolos de autonomia e Iberdade se os 

impactos negativos que têm sobre a vida 

nas qidades — e no planeta — entrassem na 

conta, IPVA, seguro, combustivel, presus: 

os custos individuars de dingir dizem 

Esperto à posse, 20 UsQ.& à manuten- 

ção de um bem privado. Quem paga 

pelos custos coletivos! Tádos nós E INTELIGENTE | 
DE GERAÇÃO DE | 

RECURSOS PARA 

O TRANSPORTE 

SUSTENTÁVEL. 

A Associação Nacional de Trans- 

portes Públicos (ANTP) estima que 

carros e motos são responsáveis por 

85% dos custos do transporte urbano 

para a sociedade, somando gastos em in- 
iraestrutura e mortes e internações decor 

Rd 
apa 

PR o a rentes de acidentes e da poluição, O trans- 

porte coletivo, por 15%. Não surpreende 

Ima pesquisa realizada com USUArIos 

de-carro por aplicativo revelou que o 
medo de ser vitima de casos de racismo 

já fez com que 24% dos negros evitassem 

usar algum tipo de transporte, Os meios 

mas evitados são ônibus (4055), vars (13%) 
Confira a 

matéria 

completa 

no portal; 

racismo 
Um em cada quatro 

negros ja evitou usar 

transporte por esse motivo 

e metrô (10%) 

O levantamento faz parte do Guia do 

Comunidade 99, documento que visa pro- 

mover o respeito entre os usuários.da pla- 

taforma & combater a discriminação. Foi 

realizado para entender como o precon 

ceto racial impacta a mobilidade urbana, 
Para a amostragem, foram aplicados 

questionários online, no final do mês de 

outubro e 05 dados reúnem |,3508 respos- 
tas de usuários de carros por aplicativo de 

todo o País. Do total, 42% dos passageiros 

e 58% dos motoristas se declaram pretos 

POR MARINA OLIVEIRA 

ou pardos. 

(Quase metade (4625) de todos os res 

Este material e produzido pelo Estadão Blue Studio 

SÃO PAULO, 24 DE NOVEMBRO DE 2021. 
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que usar o ônibus custe caro; os passagel- 

ros, 5085 deles cativos por falta de altermati- 

va, pagam, sozinhos, pelo bem que fazem à 

coletividade ao utilizar um transporte mais 

limpo, seguro e eficiente, 

Na maona das cidades brasileiras, o siste- 

ma-é bancado pela tarifa, tomando impossi- 

vel oferecer um serviço de qualidade em um 

cerário de queda de demanda Desse jeto; à 

conta não fecha. Garantir transporte coletivo 

de qualidade e Cidades mais inthusvas requer 

que se cobre pelos impactos negaíivos do 

uso do carro. gerando recursos para promo- 

ver e renovar a mobilidade sustertável, 

PREÇO E DEMANDA 

É o qua fazem cidades em todo o mundo. 

Bogota, na Colômbia, mantém a tarifa do 

ônibus em patamares acessíveis por meio de 

urm fundo alimentado pela taxação da gaso- 

lina Londres sera RE | bilhão ao ano para 

o transporte coletivo ao cobrar pelo acesso 

dos carros à Zona central, € val economizar 

outros bilhões de euros ao longo dos anos 

com a redução de emissões e acidentes, 

São Francisco (EUA) precifica o estadio- 

namento em vias públicas de acordo com à 

demanda por vagas. lr ao ceritro de trans- 

porte coletivo tornou-se mais barato do 

que Ir de carro e as recertas anuais para a 

mobilidade sustentável engordaram alguns 

milhões de dólares, Não € justo reservar 

espaço público valisso para a armazenagem 

gratuita de bens privados, 

à nossa Lei da Mobilidade Urbana já 

prevê a cobrança pelo vso-do carro como 

medida-de equidade e sustentabilidade no 

transporte. As cidades devem pôr à lerem 

prática. É claro que não se recomenda subs- 

tituir 05 incertos ao carro por subsídios 

ao modelo atual de transporte coletivo, É 

preciso renovar O sistema, com contratos 

que promovam a qualidade-do serviço. Mas 

desconheço idade no mundo que garanta 

um transporte coletivo atrativo viabilizado 

aperias com a arrecadação tarifária” SM 

Foto: Divulgação VV RI 

pondentes jd presencica algum ato de ra- 
aismo em ônibus trem. vans e metrô, & um 

em cada Einco negros afirma que já foi y- 

tima de discriminação nesses locais, Veículo 

próprio e carros por app foram os meios 

ertados. como os mais seguros em relação 

respostas. 

Oestudo revelou anda que, dentre o 

total de entrevistados, 54% acreditam que 

ao racsmo, com “2% e 32H das 

a sociedade é racista e 46% que somente 

algumas pessoas o são. No entanto, ape- 

nas |.5% admite que são eles mesmos 

preconceituosos. 
Acerca da melhor maneira de combater 

o racismo, 66% dos pássapeiros e 56% dos 

motoristas pretos e pardos responderam 
que o caminho é a educação sobre diver- 

sidade nas escolas. Na sequência, 52% dos 

passageiros e 452% dos motonstas acreditam 

que investir em-campanhas de constiertiza- 

=3n cão é a melhor saída. 



Contatos para patrocinios: mobilidade Bestadao.com 
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rês homens | 
em conflito 

Stock Car Pro Series vai 

para a Super Final, com três 

pilotos brigando pelo titulo 

POR ALAN MAGALHÃES 

FOTOS: DUDA BAIRROS 
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Black Friday 

A Super Final BRB, em São Paulo, contará com mais 

duas novidades. À primeira é a liberação de 100% da 

capacidade de público no autódromo de Interlagos, uma 

oportunidade que os fãs da categoria não têm desde 

2019. Aproveitando a semana da Black Friday, que 
acontece no próximo dia 26, a categoria também vai 

inovar ao vender ingressos durante a campanha criada 

pelo setor do comércio para oferecer descontos especiais 
aos consumidores. 

O retorno do público seguirá as normas sanitárias 

locais. Somente será permitida a entrada de pessoas 
em conformidade com o decreto 60.488/202l e o Ed EA 

Compartilhe 

Marque os 

amigos 

quntttaas 
41 

. 

pan : Para conterir " 
protocolo sanitário do evento, de acordo com S A pi: 

* todosos detalhes de 
as políticas determinadas pela Prefeitura do : K 

Municipio de São Paulo e pelo Governo do : acesso preçoseformas = 
Estado de São Paulo. Ingressos: a partir de -  depagamento acesse: . 
R$ 35 (meia-entrada). a https:bileto.sympla. : 
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Daniel Serra 

e Gabriel 
Casagrande 

são os mais 

cotados para O 
titulo de 2021 

ao E ei 
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Thiago Camilo dominou a prova 1, em Santa Cruz, com pole e vitória 

Cs aqui É esportivo, e não tem 

nada de falta de entendimento entre 

as partes, à não ser, e claro, a imensa von- 

tade de vencer diferentemente-do clássico 

do cinema de [966 Três Homens em Con- 

flito, último filme -da tnlogia que Clint East- 

wood fez com o diretor Sergio Leone, cujo 

mote, em meio à Guerra Civil Americana, 

eram três homens fazendo de tudo para 

colocar as mãos em USE 200 mil roubados. 

qui, não Ná nada roubado, mas. sim. 

um belo prémio e a elória a ser conquis- 

tada, E talvez seja um dos títulos mais va- 

lorizados da longa história da Stock Car já 

que tivemos uma temporada disputadissi- 

ma e com um equilibrio entre Os Carros 

poucas vezes igualado e um nivel de pilo- 

tapem altíssimo, 

O paranaense Gabriel Casagrande, 

junto com os paulistas Daniel Serra é 

Thiago Camilo, “carmbou o passaporte” 

para a grande final, que será disputada no 
Autódromo José Carlos Pace, em Intei- 

lagos, São Paulo (5P3, em duas corridas 

movimentadas e cheias de afiernâncias, no 

úlimo final de semana, no autódromo de 

Santa Cruz do Sul (R5) 

com os descartes dos quatro piores 
resultados durante a temporada, Casagran- 

de, berra & Camitó partem para Interlagos 

como às únicos com chances de terminar 

no primeiro lugar do campeonato, Dos 

três, apenas Daniel Serra, tricampeão em 

017, 18 e 19,.ja possui título na principal 

categona do automobilismo braslero. 

TRÁFEGO INTENSO 

à | |2 etapa da Stock Car foi disputada, 
no último domingo, em duas provas, sob o 

forte calor de 36 “Ce teve como vence- 

dores Thiago Camilo e Ricardo Mauricio, 

na Comida | e Corrida 2, respectvamen 

te. Casagrande e Serra travaram um In- 

tenso dueto pelo quarto lugar, na primeira 

prova, mas, na corda complementar com 

o grid invertendo os dez primeiros, o jo- 
vem lider do campeonato se saiu melhor 

na largada e logo se colocou entre os qua- 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio 

tro primeiros. Serra enfrentou não apenas 

um tráfego mais intenso, mas um carro 

que rendeu menos e que não lhe permitiu 

avançar para se colocar entre-os lideres, 

Com um quarto e um sexto lugares 

na etapa, Casagrande passóu à somar 336 

pontos na liderança, com Serra atingindo 

311 depois da quinta e-da décima coloca- 

ções, já Thrago Camilo, que chepou a Santa 

Cruz do Sul ocupando apenas o sétimo 

posto na tabela, subiu para o terceiro lu- 

par ajudado pelos pontos da vitória e o 

nono lugar: nas duas comidas. À vitória, na 

primeira prova do dia, for a 36º da carreira 

de Thiago Camilo, que agora soma uma vr- 

tória a menos que o peniaçampedo Caca 

Bueno — o mais bem-sucedido piloto em 

atyidade na Stock Car: 

Casagrande vai para a Super Final BRB 

com 25 pontos de vantagem sobre Serra, 

uma-dianteira que corresponde quase à 

metade dos 56 portos que serão coloca- 
dos em jogo na rodada final, Se a missão 

de Serra é dificil, as chances de Camilo são 

matemáticas 

zerar nas duas provas de Interlagos, ven- 

cer as corridas e conquistar o título por 

precisa torcer para o lider 

ter mais vitórias na temporada do que 

Casagrande, E. claro. ainda hã o vice-lider 

Serra a ser batido. 

“E a primeira vez que eu chego à fi 

nal na liderança da Stock Car”, disse Ca- 

saprande, 26 anos, representante da nova 

geração da categoria. “Como tales antes 
dessa etapa, a responsabilidade era toda 

dos meus adversários, Eles que venceram 

números títulos e corridas, & eu Sou O 

cara que está chegando agora”, declarou 

o paranaense, jogando a responsabilidade 

para seus adversários, 
“Estamos na briga. só termina quando 

acaba é tudo pode acontecer”, respon- 

deu Serra, Já cheguei à decisão de título 
COM Essa vantagem é nem. por 550. €5- 

tou tranquilo. Então, fiz o papel de caça 

evapora, é minha vez de ser o caçador. 
vamos virar o caçador e pegar ele na fi- 

pal”, condluiu o tricâmpeão, 
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No dia 12 de dezembro, o Autódromo de Interlagos 
vai finalmente conhecer o campeão da temporada 2021! 

a , E Ur PS ennnceicia 
Lt FO E | EB! ] “BRERI . 

Fotografe o QR Code ao lado com seu smartphone 
para acessar a página oficial de venda dos ingressos. 
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